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YPÄJÄN KUNTA
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Kokousaika:
Kokouspaikka:

PÖYTÄKIRJA
19.1.2021

s. 1
1/2021

19.1.2021 klo 18.00–20.43
Kunnanvirasto, Perttulantie 20, Ypäjä

Läsnäolo:
Kunnanhallituksen jäsenet

Henkilökohtainen varajäsen

Markku Saastamoinen
Matti Alanko
Janika Varjorinne-Mäkeläinen

Kunnanhallituksen puheenjohtaja
Khall. 1. vpj.
Khall. 2. vpj. §:t 9, 13–19 klo 19.31–20.43

Pirkko Herd
Susanna Romu
Markku Leppälahti
Anni Vääri

Sampsa Jaakkola
Olli-Pekka Kaunela
Mirja Jokio
Jenni Mäntynen
Maarit Ruusiala
Heikki Levomäki
Elina Hirvonen poissa
klo 19.07–19.47

Muut
Jari Hepomaa
Taneli Käpylä
Tapio Ahonen
Tatu Ujula
Pirjo-Maarit Hellman
Jetro Järvelä

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja
Kvalt. 1. vpj.
Kvalt. 2. vpj.
Kunnanjohtaja
Talous- ja hallintopäällikkö, pöytäkirjanpitäjä

Nuorisovaltuuston edustaja

Vakuudeksi

Markku Saastamoinen
Puheenjohtaja

Pirjo-Maarit Hellman
Pöytäkirjanpitäjä

Matti Alanko
Pöytäkirjan tarkastaja

Jenni Mäntynen
Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjan
nähtävänäpito

Päätöksen mukaan § 2

Tuomas Rautio
Ilmoitustaulunhoitaja

§ 13

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus
KH 1 §
Selostus:

PÖYTÄKIRJA
19.1.2021

s. 2
1/2021

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kuntalain 94 § säätää vain valtuuston kokoontumisesta. Sen mukaan valtuuston kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta postitse ja/tai sähköisesti. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava yleisessä tietoverkossa. Muiden kunnan toimielinten kokoontumisesta määrätään hallintosäännössä.
Ypäjän kunnan hallintosäännön 5 §:n mukaan toimielimen kokous pidetään silloin, kun puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä sitä puheenjohtajalle esittää. Edelleen 6 §:n
mukaan kokouskutsun yhteydessä lähetetään esityslista käsiteltävien asioiden selostuksineen ja pohjaesityksineen, jollei tälle ole erityistä estettä.
Kokouskutsu lähetetään toimielimen päättämällä tavalla sen varsinaisille
jäsenille ja muille läsnäoloon oikeutetuille tai velvoitetuille. Niin ikään 8 §
mukaan toimielimen varsinainen jäsen kutsuu estyneenä varajäsenensä
sijaansa.
Ypäjän kunnanhallituksen päätöksen 8.8.2017 116 § mukaan kunnanhallituksen kokouskutsut esityslistoineen lähetetään sähköisesti ypaja.fiosoitteisiin, ellei erityisistä syistä muuta johdu, valtuuston koollekutsumisaikataulua noudattaen (4 pv ennen). Varsinainen jäsen kutsuu varajäsenensä päätöksen mukaisesti ja välittää materiaalin tälle. Saman päätöksen mukaisesti kunnanhallituksen kokouskutsut esityslistoineen julkaistaan ensisijaisesti osoitteessa http://www.ypaja.fi/fi/ilmoitustaulu ja toissijaisesti (pl. esityslista) kunnanviraston ilmoitustaululla os. Perttulantie 20.
Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä on läsnä.
Ypäjän kunnan hallintosäännön 9 §:n mukaan puheenjohtaja toteaa läsnäolijat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty kunnanhallituksen jäsenille ja läsnäololuettelossa mainituille muille sähköisesti 15.1.2021. Kokouksesta on
tiedotettu kunnan internetsivuilla samana päivänä.

Valmistelija:

talous- ja hallintopäällikkö Pirjo-Maarit Hellman, p. 050 520 3876

Päätösehdotus:

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Käsittelystä:
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Otteet/tiedoksi:

-

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

KH 2 §
Selostus:

PÖYTÄKIRJA
19.1.2021

s. 3
1/2021

Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänäpito sekä ääntenlaskijat
Kuntalain 140 §:n mukaan toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista
säännöksistä muuta johdu. Päätöksen katsotaan tulleen yleisesti tietoon
seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on pidetty näin nähtävänä. Kuntalain 138 §:n mukaan oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Kunta voi päättää tämän lisäksi myös muusta toimielinten pöytäkirjojen
nähtävänä pidosta.
Ypäjän kunnanhallituksen päätöksen 8.8.2017 117 § mukaan kunnanhallituksen ja valtuuston kokouspöytäkirjat tarkastetaan ja allekirjoitetaan kolmen päivän kuluessa kokouksesta. Lisäksi pöytäkirjantarkastajat voivat
ilmoittaa myös sähköisesti pöytäkirjan hyväksymisestä, jolloin pöytäkirja
varmennetaan heidän allekirjoituksillaan myöhemmin, mutta viipymättä.
Saman päätöksen mukaan kunnanhallituksen kokouspöytäkirjat pidetään
ensisijaisesti yleisesti nähtävillä kuntalain 140 §:n mukaisesti kunnan internetsivuilla os. www.ypaja.fi/fi/hallinto/esityslistat_ja_poytakirjat viimeistään kokousten jälkeisenä maanantaina klo 09.00 alkaen. Pyhäpäivinä/vast. nähtävänäpito alkaa seuraavana arkipäivänä.
Edelleen, kunnanhallituksen kokouspöytäkirjat pidetään jatkossa toissijaisesti nähtävillä kunnanviraston yhteispalvelupisteellä viimeistään kokousten jälkeisenä maanantaina klo 09.00–13.00. Pyhäpäivinä/vast. nähtävänäpito alkaa seuraavana arkipäivänä.

Valmistelija:

talous- ja hallintopäällikkö Pirjo-Maarit Hellman, p. 050 520 3876

Päätösehdotus:

1. Kunnanhallitus valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi kaksi jäsentään, jotka
toimivat samalla ääntenlaskijoina
(edelliset 8.12.2020 Mirja Jokio ja Susanna Romu).
2. Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan perjantaina 22.1.2021 klo
09.00–14.30 virastotalolla. Tarkastettu pöytäkirja pidetään sähköisesti
nähtävänä 25.1.2021 klo 09.00 alkaen kunnan yleisillä internetsivuilla
ja kunnanviraston palvelupisteellä klo 09.00–13.00. Pöytäkirjan katsotaan tulleen yleisesti tietoon 2.2.2021.

Käsittelystä:
Päätös:

Otteet/tiedoksi:

1. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Matti Alanko ja Jenni Mäntynen.
2. Päätösehdotus hyväksyttiin.

-
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KH 3 §

PÖYTÄKIRJA
19.1.2021

s. 4
1/2021

Käsittelyjärjestys

Selostus:

Ypäjän kunnan hallintosäännön 9 §:n mukaan asiat käsitellään esityslistan
mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

Valmistelija:

talous- ja hallintopäällikkö Pirjo-Maarit Hellman, p. 050 520 3876

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus hyväksyy esityslistan mukaisen käsittelyjärjestyksen.

Käsittelystä:

Kunnanhallituksen puheenjohtaja ehdotti muutetusti, että 9 § käsitellään
19 §:n jälkeen.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Otteet/tiedoksi:

-

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

PÖYTÄKIRJA
19.1.2021

s. 5
1/2021

KH 4 §

Toimielinten pöytäkirjat

Selostus:

Kuntalain 92 §:n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja,
kunnan johtaja ja hallintosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa
kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on kunta lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen.
Hallintosäännössä voidaan määrätä otto-oikeudesta vastaavasti lautakunnille,
niiden puheenjohtajille tai hallintosäännössä määrätylle kunnan viranhaltijalle
asianomaisen lautakunnan alaisen viranomaisen tai lautakunnan jaoston toimivaltaan siirretyissä asioissa, jollei asiaa ole otettu jo kunnanhallituksen käsiteltäväksi.
Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi sen ajan kuluessa, jossa
oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä (14 pv). Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa:
- lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä
- koskevia asioita,
- yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita
- kuntien yhteiselle toimielimelle siirrettyjä asioita, jos asianomaiset kunnat
niin sopivat.
Ypäjän kunnan hallintosäännön 18–19 §:t määräävät otto-oikeudesta kunta
lain 92 §:n mukaisesti kunnanhallitukselle, sen puheenjohtajalle ja kunnanjohtajalle kunnanhallituksen ja sen alaisissa päätöksissä. Lautakuntien ja niiden
toimivallan alaisissa päätöksissä otto-oikeus on lautakunnalla ja sen puheen
johtajalla, sekä lautakunnan esittelijällä. Määräajasta oikeuden käyttämiselle
ei säädetä. Kunnan hallintosäännön päivitystyö on kesken.
Uuden kuntalain tulkinta on hallintosääntöön nähden ensisijainen ja kumoaa
hallintosäännön tältä osin.
Pöytäkirjat:
-

sivistyslautakunta 7.12.2020
keskusvaalilautakunta 4.1.2021

Valmistelija:

talous- ja hallintopäällikkö Pirjo-Maarit Hellman, p. 050 520 3876

Päätösehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Käsittelystä:
Päätös:

Otteet/tiedoksi:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

PÖYTÄKIRJA
19.1.2021

s. 6
1/2021

KH 5 §

Saapuneet asiakirjat

Selostus:

Asiakirjat
- Eteva kuntayhtymä, yhtymähallitus 26.11.2020 § 85, Esiselvitys HUSin ja
Etevan integraatiosta
- Maatalousyrittäjien eläkelaitos, ilmoitus, Maatalousyrittäjien lomituspalvelujen valtionkorvaus vuodelle 2019/1.12.2020
- Loimaan kaupunki, kaupunginvaltuusto 7.12.2020 § 55, Loimaan Vesi liikelaitoksen ja Ypäjän kunnan vesihuoltolaitoksen yhteistyövaihtoehtojen
selvitys / Yhtiöittämisesitys
- Valtiovarainministeriö, Kunta- ja aluehallinto-osasto, Muutospäätös
VN/14481/2019, Muutospäätös kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta
vuodelle 2020/7.12.2020
- Museovirasto,
Päätös
MV/230/05.01.00/2020,
Muinaismuistolain
(295/1963) 11 §:n mukainen kiinteään muinaisjäännökseen kajoaminen/8.12.2020
- Hämeenlinnan kaupunki, pelastuslautakunta 8.12.2020 § 23, Käyttösuunnitelma ja investointisuunnitelma 2021, Kanta-Hämeen pelastuslaitos
- Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä, yhtymähallituksen pöytäkirja
14/2020 9.12.2020
- Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä, yhtymähallituksen pöytäkirja
13/2020 14.12.2020
- Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä, yhtymähallitus 14.12.2020 §
168, Neuvottelujen jatkaminen FSHKY:n erikoissairaanhoidon järjestämisvastuun siirrosta Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirille
- Forssan kaupunki, kaupunginvaltuusto 14.12.2020 § 106, Seudulliset kirjastopalvelut
- Hämeen liitto, maakuntahallituksen pöytäkirja 11/2020 14.12.2020
- Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, valtuuston pöytäkirja
3/2020 15.12.2020
- Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, hallituksen pöytäkirja
13/2020 15.12.2020
- Aluehallintovirasto, peruspalvelut, oikeusturva ja luvat, päätös ESAVI/36202/2020, Tartuntatautilain 58 §:n mukainen päätös Kanta-Hämeen
sairaanhoitopiirin kuntien alueille/17.12.2020
- Eteva kuntayhtymä, yhtymäkokouksen pöytäkirja 3/2020 17.12.2020
- Digi- ja väestötietovirasto, DVV/9007/2020, Vuoden 2021 kuntavaalit: äänestyspaikkojen ja keskusvaalilautakunnan yhteystietojen ilmoittaminen/18.12.2020
- Tammelan kunta, kunnanhallitus 21.12.2020 § 297, Sopimus tutkijayliopettajan sijoittamisesta Hämeen ammattikorkeakoulun LounaisHämeen kampukselle 2021–2023
- Forssan kaupunki, kaupunginhallitus 21.12.2020 § 340, Kaupungille esitetyt seudullisesta rakennusvalvonnasta ja ympäristönsuojelusta tehtyä sopimusta koskevat neuvottelupyynnöt
- Aluehallintovirasto, päätös ESAVI/32645/08.00.00/2020, Etelä-Suomen
alueellinen valmiustoimikuntatyöskentely 2021–2022/22.12.2020
- Aluehallintovirasto, päätös ESAVI/32645/08.00.00/2020, Etelä-Suomen
alueellisen valmiustoimikunnan sihteeristö 2021–2022/22.12.2020
- Sosiaali- ja terveysministeriö, VN/28827/2020, Hybridistrategian toimintasuunnitelman päivitykset/29.12.2020
- Valtiovarainministeriö, päätös VN/27140/2020, Päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvauksista vuonna 2021/30.12.2020

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

PÖYTÄKIRJA
19.1.2021
-

-

s. 7
1/2021

Valtiovarainministeriö, päätös VN/27142/2020, Päätös kuntien kotikuntakorvauksen perusosasta vuodelle 2021/30.12.2020
Aluehallintovirasto, peruspalvelut, oikeusturva ja luvat, päätös ESAVI/37618/2020, Tartuntatautilain 58 §:n mukainen päätös Kanta-Hämeen
sairaanhoitopiirin kuntien alueille/5.1.2021
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä, yhtymähallituksen pöytäkirja
1/2021 5.1.2021

Valmistelija:

talous- ja hallintopäällikkö Pirjo-Maarit Hellman, p. 050 520 3876

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus merkitsee saapuneet asiakirjat tiedoksi ja saattaa ne tarvittavilta osiltaan toimeksi.

Käsittelystä:
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Otteet/tiedoksi:

-

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

KH 6 §

PÖYTÄKIRJA
19.1.2021

s. 8
1/2021

Viranhaltijapäätökset

Selostus:

−

kunnanjohtaja
§-

−

talous- ja hallintopäällikkö
§-

−

tekninen johtaja
§:t 10.2020–11.2020

−

varhaiskasvatusjohtaja-sivistysjohtaja
§-

−

puhtaus- ja ruokapalvelupäällikkö
§-

−

rehtori
§ 6/2020

Valmistelija:

talous- ja hallintopäällikkö Pirjo-Maarit Hellman, p. 050 520 3876

Päätösehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Käsittelystä:
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Otteet/tiedoksi:

-

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

KH 7 §

PÖYTÄKIRJA
19.1.2021

s. 9
1/2021

Valtuustopäätösten laillisuusvalvonta ja toimeenpano

Aiempi käsittely:

Selostus:

Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.
Lisäksi saman lain 96 § tarkentaa valtuuston päätösten laillisuusvalvontaa toteamalla, että kunnanhallituksen katsoessa valtuuston päätöksen syntyneen
virheellisessä järjestyksessä, valtuuston ylittäneen toimivaltansa tai päätöksen ollessa muutoin lainvastainen (135 § mukaiset kunnallisvalitusperusteet),
kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.
Edelleen 143 § säätää päätösten täytäntöönpanokelpoisuudesta.
Valtuusto on kokoontunut 17.12.2020

Valmistelija:

talous- ja hallintopäällikkö Pirjo-Maarit Hellman, p. 050 520 3876

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus kuulee ja toimeenpanee valtuuston päätökset.

Käsittelystä:
Päätös:

Otteet/tiedoksi:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

KH 8 §

PÖYTÄKIRJA
19.1.2021

s. 10
1/2021

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän ja Ypäjän kunnan välinen sopimus terveyden- ja sosiaalihuollon palveluista vuodelle 2021

Aiempi käsittely:
Selostus:

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä ja sen omistajakunnat sopivat palvelusopimuksella vuonna 2021 toteutettavien terveyden- ja sosiaalihuollon palveluiden laajuudesta, järjestämisestä sekä palveluista perittävistä maksuista.
Sopimus sisältää sekä Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän itse tuottamat että sen ulkopuolisilta palveluntuottajilta hankkimat palvelut.
Ypäjän kunnan osalta sopimuksen kokonaisarvo on 8.298.290,00 euroa
(8.126.261,00 euroa v. 2020).
Kunnalle tuotettavista palveluista perittävän korvauksen lisäksi sairaanhoitopiiri perii suoraan jäsenkunniltaan asukaslukuun perustuvan jäsenmaksun.
Ypäjän kunnan osuus on 48.000,00 euroa.
Ypäjän kunnan vuoden 2021 talousarviossa on varauduttu terveyden- ja sosiaalihuollon palvelujen ostoon edellä mainitulla kokonaissummalla.
Sopimus on liitteenä 1 sekä sopimuksen liitteet oheismateriaalina.

Valmistelija:

talous- ja hallintopäällikkö Pirjo-Maarit Hellman, p. 050 520 3876

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus hyväksyy vuoden 2021 terveyden- ja sosiaalihuollon palveluista laaditun sopimuksen.

Käsittelystä:
Päätös:

Otteet/tiedoksi:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

PÖYTÄKIRJA
19.1.2021

s. 11
1/2021

KH 9 §

Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2021 kunnallisvaaleja varten

Aiempi käsittely:

KH 8.12.2020 221 §

Selostus:

”Oikeusministeriön vaalikirjeen VN/20585/2020 1.10.2020 mukaisesti vuoden
2021 kuntavaaleissa kunnan keskusvaalilautakuntana toimii vuoden 2017 vaaleissa valitun valtuuston asettama keskusvaalilautakunta (KV 28.6.2017 21 §).
Vaalilain 15 §:n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava:
a) kutakin äänestysaluetta (Ypäjä = 1) varten vaalilautakunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen
määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme sekä
b) laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten yksi tai useampi vaalitoimikunta, joihin kuhunkin kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi
muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme.
Ypäjällä vaalitoimikunta huolehtii myös kotiäänestyksestä.
Valinnassa tulee huomioida tasa-arvolain 4 a §:n vaatimus, jonka mukaan
lautakunnassa tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia (40 %). Vaatimuksen pitää toteutua erikseen jäsenten ja varajäsenten
kohdalla, kuitenkin huomioiden, että valittaessa vain lain edellyttämät kolme
varajäsentä vaalilautakuntaan ja -toimikuntaan, tasa-arvoisuus ei täysimääräisenä voi lukumäärästä johtuen toteutua.
Vaalilautakunnan ja -toimikunnan varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat varsinaisten jäsenten sijaan. Vaalikelpoisuudet vaalilautakuntaan ja -toimikuntaan määräytyvät muutoin sen mukaan kuin kuntalain 71 § yleisestä vaalikelpoisuudesta, 72 § kelpoisuudesta valtuustoon ja 74
§ muihin toimielimiin säätävät. Ei ole estettä valita samaa henkilöä vaalilautakuntaan ja -toimikuntaan, kunhan valittava on vaalikelpoinen molempiin toimielimiin.
Sekä jäsenten että varajäsenten on mahdollisuuksien mukaan edustettava
kunnassa edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä.
Vaalilautakunnan jäsenenä tai varajäsenenä ei voi olla ehdokas. Vaalitoimikunnan jäsenenä tai varajäsenenä eivät voi olla ehdokas, hänen puolisonsa,
lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa. Oikeusministeriö kiinnittää
kuntien huomiota siihen, että vaalilain 15 §:n 2 momentin sanamuotoa ”mahdollisuuksien mukaan” voidaan soveltaa myös siten, että jos puolueet eivät
niille tehdystä pyynnöstä huolimatta nimeä riittävästi ehdokkaita vaalilautakuntiin, jäseniksi voidaan nimetä myös muita kunnan luottamustoimeen vaalikelpoisia henkilöitä. Lisäksi muistutetaan, että vaalilautakunnan ja
-toimikunnan jäsenellä ja varajäsenellä, erityisesti puheenjohtajaksi nimettävällä tulee olla riittävä osaaminen tehtävään ja riittävästi aikaa perehtyä siihen.
Oheismateriaalina on toimitettu vuoden 2019 eduskunta- ja europarlamenttivaalien vaalilautakunnan ja -toimikunnan jäsenten ja varajäsenten nimet.
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus asettaa vuoden 2021 kuntavaalien järjestämiseksi Ypäjän kun-
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nan äänestysalueella:
1. vaalilautakunnan kokoonpanolla puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme
muuta jäsentä sekä kahdeksan varajäsentä. Varajäsenet asetetaan siihen numerojärjestykseen, jossa he tulevat varsinaisten jäsenten sijaan. Puheenjohtajan sekä varsinaisista jäsenistä ja varajäsenistä vähintään kolmen tulee olla tietokoneenkäyttötaitoisia.
2. vaalitoimikunnan kokoonpanolla puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, yksi jäsen
sekä kolme varajäsentä.
Päätös:
Kunnanhallitus päätti siirtää asian käsittelyn seuraaviin kokouksiin.”
-KH 19.1.2021 9 §

Valmistelija:

talous- ja hallintopäällikkö Pirjo-Maarit Hellman, p. 050 520 3876

Päätösehdotus: Kunnanhallitus asettaa vuoden 2021 kuntavaalien järjestämiseksi Ypäjän kunnan
äänestysalueella:
1. vaalilautakunnan kokoonpanolla puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme
muuta jäsentä sekä kahdeksan varajäsentä. Varajäsenet asetetaan siihen numerojärjestykseen, jossa he tulevat varsinaisten jäsenten sijaan. Puheenjohtajan
sekä varsinaisista jäsenistä ja varajäsenistä vähintään kolmen tulee olla tietokoneenkäyttötaitoisia.
2. vaalitoimikunnan kokoonpanolla puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, yksi jäsen
sekä kolme varajäsentä.
Käsittelystä:
Päätös:

Kunnanhallitus päätti asettaa liitteen 3 mukaisesti
1. vaalilautakunnan ja
2. vaalitoimikunnan.
Kokoonpanoa täydennetään seuraavassa kunnanhallituksen kokouksessa.

Otteet/tiedoksi:
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Asiantuntijajäsenen nimeäminen Kanta-Hämeen järjestöneuvottelukuntaan

Aiempi käsittely:
Selostus:

Kanta-Hämeen järjestöneuvottelukunta aloitti toimintansa 13.05.2019 ja keväällä 2021 tulee täyteen sen ensimmäinen kaksivuotinen toimintakausi. Tämän takia on valittava uusi neuvottelukunta seuraavalle kaksivuotiselle toimintakaudelle 2021–2023.
Kanta-Hämeen järjestöneuvottelukunnan ensimmäisellä toimintakaudella
neuvottelukunnassa on ollut kunnista asiantuntijajäsenet, yksi jäsen kultakin
seudulta. Forssan seutukunnan edustaja on ollut Forssasta Jaakko Leskinen.
Leskinen on ilmoittanut kunnanjohtajalle, että hän on edelleen käytettävissä
järjestöneuvottelukunnan seuraavalla toimintakaudella.

Valmistelija:

kunnanjohtaja Tatu Ujula, p. 044 491 0071

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus päättää esittää järjestöneuvottelukuntaan läsnä- ja puheoikeudella Jaakko Leskistä seuraavalle kaksivuotiselle toimintakaudelle
2021–2023.

Käsittelystä:
Päätös:

Otteet/tiedoksi:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Esitys järjestöjen ja julkisen sektorin yhteistyömallista Forssan seudun
hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön vahvistamiseksi

Aiempi käsittely:
Selostus:

Forssan seudun hyvinvointivaliokunta on tehnyt esityksen järjestöjen ja julkisen sektorin yhteistyömallista Forssan seudun hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön vahvistamiseksi. Taustamateriaali on toimitettu kunnanhallituksen
jäsenille esityslistan oheismateriaalina.
Forssan seudun hyvinvointivaliokunta esittää, että jokaisessa Forssan seudun
kunnassa päätetään seuraavista kohdista:
1) Järjestöyhdyshenkilö nimetään jokaiseen kuntaan ja kuntayhtymälle, yhdyshenkilön tehtävät määritellään kirjallisesti ja niille osoitetaan työaikaa.
2) Säännöllisistä yhteistyömuodoista sovitaan
3) Kehittämistyön kohdat kartoitetaan
4) Järjestötietoutta vahvistetaan

Valmistelija:
Päätösehdotus:

kunnanjohtaja Tatu Ujula, p. 044 491 0071
Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen esityksen järjestöjen ja julkisen sektorin yhteistyömallista Forssan seudun hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön vahvistamiseksi. Lisäksi kunnanhallitus keskustelee yhteistyömallista ja
nimeää Ypäjän kunnan järjestöyhdyshenkilöksi nuoriso-ohjaaja Piia Nikkilän.

Käsittelystä:
Päätös:

Otteet/tiedoksi:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Ypäjäläinen -lehden jakelu

Aiempi käsittely: KV 17.12.2020 50 §

Selostus:

”Valtuutettu Keijo Leppänen totesi, että Ypäjäläinen -lehteä koskeva aloite on
käsitelty ja tuottanut toivottua tulosta. Kuntalaiset ovat laajasti toivoneet myös
lehden jakelua joka talouteen. Leppänen esitti, että Ypäjäläisen toimitusneuvosto ottaa asian käsittelyyn ja jakelu joka talouteen kunnassa toteutetaan
1.1.2021 alkaen.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.”
-KH 19.1.2021 12 §

Valmistelija:

kunnanjohtaja Tatu Ujula, p. 044 491 0071

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus päättää, että asia lähetetään edelleen valmisteluun Ypäjäläinen -lehden toimitusneuvostolle.

Käsittelystä:
Päätös:

Otteet/tiedoksi:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

KH 13 §

PÖYTÄKIRJA
19.1.2021

s. 16
1/2021

Ypäjän kunnan edustajan valinta Hevosopisto Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Aiempi käsittely:

Selostus:

Hevosopisto Oy:n osakkaat on kutsuttu 7.1.2021 päivätyllä kirjeellä osakeyhtiön ylimääräiseen yhtiökokoukseen 29.1.2021 klo 10.00.
Kokouskutsu on esityslistan oheismateriaalina.

Valmistelija:

talous- ja hallintopäällikkö Pirjo-Maarit Hellman, p. 050 520 3876

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus valitsee Ypäjän kunnan yhtiökokousedustajan.

Käsittelystä:

Janika Varjorinne-Mäkeläinen saapui kokoukseen pykälän käsittelyn aikana. Elina Hirvonen poistui kokouksesta käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Päätös:

Kunnanhallitus valitsi kunnanjohtaja Tatu Ujulan Ypäjän kunnan yhtiökokousedustajaksi vuodelle 2021.
Ehdotus Hevosopisto Oy:n hallituksen jäsenestä tehdään erillisessä kunnanhallituksen kokouksessa.

Otteet/tiedoksi:
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Sopimus Hämeen ammattikorkeakoulun tutkijayliopettajan tehtävästä
2021–2024

Aiempi käsittely:
Selostus:

Hämeen ammattikorkeakoulu esittää Forssan seutukunnan kunnille uuden tutkijayliopettajaa koskevan sopimuksen solmimista. Sopimuskausi on
01.03.2021–29.02.2024. Sopimuksen tarkoitus on sekä parantaa HAMK:n
toimintaedellytyksiä seudulla, että lisätä Forssan seudun elinvoimaa. Ypäjän
kunta ei ollut mukana aikaisemmalla tutkijayliopettajan sopimuskaudella.
”Kaupunki ja kunnat ostavat HAMK:lta sopimuskautena tutkijayliopettajan
koordinoimaa tutkimustyötä. Tutkimustyö palvelee Forssan seudun yritysten
tarpeita ja edistää Forssan kaupungin ja seudun kuntien järkivihreän elinkeinostrategian toteutumista. Tutkijayliopettaja sovittaa näitä tutkimustyön eri
puolia yhteen.
HAMK hakee rahoitusta tutkimus- ja kehittämishankkeisiin ja vie hankkeita
käytäntöön. HAMK tekee yhteistyötä Forssan Yrityskehitys Oy:n ja seudun yritysten kanssa. HAMK:ssa rahoitushakemuksia valmistelee koko siihen erikoistunut henkilökunta tarvittavin osin. Tavoite on saada vuosittain rahoitus vähintään kahteen elinvoimaa vahvistavaan hankkeeseen. Kukin hanke koskee vähintään yhtä sopijaosapuolta.
Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan eli TKI-toiminnan sekä rahoituksen
avulla kehitetään seudun yritysten kilpailukykyä ja lisätään yritysten kansainvälisyyttä. Seudun elinkeinostrategian mukaisesta toiminnasta viestitään aktiivisesti eri kanavissa.
HAMK nimeää vakinaisesta henkilökunnastaan tutkijayliopettajan sopimuksessa tarkoitettuihin tehtäviin. HAMK sopii etukäteen muiden sopijapuolten
kanssa, kenet se tehtävään nimeää. Mahdollisesta vaihdoksesta HAMK sopii
muiden sopijapuolten kanssa.
Tutkijayliopettajan sijoituspaikkana ovat HAMK:n Forssassa ja Mustialassa sijaitsevat kampukset. HAMK huolehtii siitä, että tutkijayliopettajan rinnalla työskentelee asiaa kulloinkin parhaiten edistävä ryhmä muita HAMK:n asiantuntijoita.
Tutkijayliopettajan keskeisiä tehtäviä ovat:
- korkeakoulun tutkimusosaamisen koordinointi
- ammattikorkeakoulun kumppanuuksien ja verkostojen hyödyntäminen ja
ammattikorkeakoulun strategian toteutus
- Forssan seudun järkivihreän elinkeinostrategian mukaisesta toiminnasta
viestiminen, strategian tunnetuksi tekeminen ja strategian edistäminen
- osaamisen koordinointi mm. yhteistyöryhmässä
- soveltavaan tutkimustoimintaan osallistuvien yritysten lisääminen
- tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoitushakujen ja hankkeiden käynnistämisen koordinointi varsinkin seudun yritysten kanssa
- HAMK:n kumppanuuksien ja verkostojen hyödyntäminen sekä strategian toteutus
- kansainväliset yhteistyöhankkeet
- kansainvälisten opiskelijoiden ottaminen mukaan tutkimustoimintaan

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

PÖYTÄKIRJA
19.1.2021

s. 18
1/2021

Tutkijayliopettajan koordinoima asiantuntijatiimi edistää kansainvälisiä yhteistyöhankkeita ja kansainvälisten opiskelijoiden mukaan ottoa tutkimukseen.
Näin pyritään lisäämään kansainvälisen rahoituksen kohdistumista seudulle.”
Sopimuksenmukainen rahoitusosuus on 52 000 euroa (alv 0 %) vuodessa eli
sopimusaikana yhteensä 156 000 euroa. Sopimuksen allekirjoittaneet kunnat
jakavat vuotuisen kustannuksen (52 000 €) asukasmäärän mukaisesti.
Sopimus on esityslistan liitteenä 2.

Valmistelija:
Päätösehdotus:

kunnanjohtaja Tatu Ujula, p. 044 491 0071
Kunnanhallitus päättää, että se hyväksyy sopimuksen, mikäli kaikki muut
Forssan seudun kunnat hyväksyvät sopimuksen. Lisäksi kunnanhallitus edellyttää, että vuosittainen rahoitusosuus 52 000 euroa (alv 0 %) jaetaan kuntien
väkilukujen mukaisessa suhteessa kuntien kesken. Kunnanhallitus valtuuttaa
kunnanjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen.

Käsittelystä:
Päätös:

Otteet/tiedoksi:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Työpaja Vieterin määräaikaisten toimien muuttaminen toistaiseksi voimassa oleviksi

Aiempi käsittely:

Selostus:

Ypäjän kunnan työpaja Vieterissä työskentelee työpajaohjaaja Matti Syrjälä ja
työnsuunnittelija Kirsi Sainio. Ohjaajat ovat työskennelleet tähän asti määräaikaisilla työsopimuksilla, mutta työpajan työntarpeen pysyväisluonteisuuden takia olisi perusteltua muuttaa työsuhteet toistaiseksi voimassa oleviksi.

Valmistelija:

kunnanjohtaja Tatu Ujula, p. 044 491 0071

Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää muuttaa työnsuunnittelija Kirsi Sainion ja työpajaohjaaja
Matti Syrjälän määräaikaiset työsuhteet toistaiseksi voimassa oleviksi työsuhteiksi.
Käsittelystä:
Päätös:

Otteet/tiedoksi:

Kunnanhallitus päätti muuttaa työnsuunnittelija Kirsi Sainion ja työpajaohjaaja
Matti Syrjälän määräaikaiset työsuhteet toistaiseksi voimassa oleviksi työsuhteiksi
1.3.2021 alkaen.
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Anomus Ypäjän kunnanhallitukselle

Aiempi käsittely:

Selostus:

Ypäjän kunnanhallitukselle on saapunut rahallisen tuen anomus perjantaisin tapahtuvaan ylijäämä- ja hävikkiruokatavaran kuljetukseen. Ruokakuljetus tapahtuu vuokratulla kuorma-autolla. Yksityishenkilöiden järjestämä ruokajako toteutetaan perjantaisin klo 15:00.
Anomus on toimitettu kokonaisuudessaan kunnanhallituksen jäsenille esityslistan oheismateriaalina.

Valmistelija:

kunnanjohtaja Tatu Ujula, p. 044 491 0071

Päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee anomuksen tiedokseen. Kunnanhallitus keskustelee
anomuksesta ja päättää mahdollisista jatkotoimista.
Käsittelystä:
Päätös:

Otteet/tiedoksi:

Kunnanhallitus merkitsi anomuksen tiedokseen ja päätti, että avustusta ei myönnetä.
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Työpaja Vieterin toimintakertomus 2020 ja suunnitelma vuodelle 2021

Aiempi käsittely:

Selostus:

Työpaja Vieteri on toimittanut vuoden 2020 toimintakertomuksen ja suunnitelman vuodelle 2021. Dokumentit on toimitettu kunnanhallituksen jäsenille
oheismateriaalina.

Valmistelija:

kunnanjohtaja Tatu Ujula, p. 044 491 0071

Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää merkitä vuoden 2020 toimintakertomuksen ja suunnitelman vuodelle 2021 tiedokseen saatetuksi.
Käsittelystä:
Päätös:

Otteet/tiedoksi:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Muut asiat

Kotiin kuljetettavat ateriapalvelut Ypäjän kunnan alueella

Selostus:

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymältä on tullut alustava kysely koskien kotiin kuljetettavia ateriapalveluja Ypäjän kunnan alueella.

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus keskustelee saapuneen kyselyn sisällöstä ja antaa mielipiteensä
kotiin kuljetettavista ateriapalveluista.

Käsittelystä:
Päätös:

Otteet/tiedoksi:

Kunnanhallitus totesi, että kotiin kuljetettavat ateriapalvelut jatkuvat nykyisen
käytännön mukaisesti Ypäjän kunnan alueella.
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- Taidetta Näkyvissä -hanke

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.
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Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
Muutoksenhakukiellot
Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät: 1–7, 12, 17–19
______________________________________________________
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan
kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät: 8–11, 13–16
______________________________________________________
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 Ypäjän 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
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pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi kunnan kotisivuille.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan 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:
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
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asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

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.

