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KH 123 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

Selostus: Kuntalain 94 § säätää vain valtuuston kokoontumisesta. Sen mukaan val-
tuuston kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä (4) päivää ennen ko-
kousta postitse ja/tai sähköisesti. Samassa ajassa on kokouksesta tiedo-
tettava yleisessä tietoverkossa. Muiden kunnan toimielinten kokoontumi-
sesta määrätään hallintosäännössä.  
 
Ypäjän kunnan hallintosäännön 121 §:n mukaan toimielimen kokous pide-
tään silloin, kun puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enem-
mistö toimielimen jäsenistä sitä puheenjohtajalle esittää. Edelleen 122 §:n 
mukaan kokouskutsun yhteydessä lähetetään esityslista käsiteltävien asi-
oiden selostuksineen ja pohjaesityksineen, jollei tälle ole erityistä estettä. 
Kokouskutsu lähetetään toimielimen päättämällä tavalla sen varsinaisille 
jäsenille ja muille läsnäoloon oikeutetuille tai velvoitetuille. Niin ikään 127 § 
mukaan toimielimen varsinainen jäsen kutsuu estyneenä varajäsenensä 
sijaansa. 
 
Ypäjän kunnanhallituksen päätöksen 8.8.2017 116 § mukaan kunnanhalli-
tuksen kokouskutsut esityslistoineen lähetetään sähköisesti ypaja.fi-
osoitteisiin, ellei erityisistä syistä muuta johdu, valtuuston koollekutsumis-
aikataulua noudattaen (4 pv ennen). Varsinainen jäsen kutsuu vara-
jäsenensä päätöksen mukaisesti ja välittää materiaalin tälle. Saman pää-
töksen mukaisesti kunnanhallituksen kokouskutsut esityslistoineen julkais-
taan ensisijaisesti osoitteessa http://www.ypaja.fi/fi/ilmoitustaulu ja toissi-
jaisesti (pl. esityslista) kunnanviraston ilmoitustaululla os. Perttulantie 20. 
 
Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltai-
nen, kun yli puolet sen jäsenistä on läsnä. 
 
Ypäjän kunnan hallintosäännön 131 §:n mukaan puheenjohtaja toteaa 
läsnäolijat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. 
 
Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty kunnanhallituksen jäsenille ja läs-
näololuettelossa mainituille muille sähköisesti 12.8.2022. 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 päätösval-

taiseksi. 
  

 
Käsittelystä:  
  
Päätös: 
 

Päätösehdotus hyväksyttiin. 

  
Otteet/tiedoksi: - 
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KH 124 § Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänäpito sekä ääntenlaskijat  
 
   Selostus: 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. Kuntalain 138 §:n mukaan oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kulu-
essa päätöksen tiedoksisaannista. 
 
Kunta voi päättää tämän lisäksi myös muusta toimielinten pöytäkirjojen 
nähtävänä pidosta. 
 
Ypäjän kunnanhallituksen päätöksen 8.8.2017 121 § mukaan kunnanhalli-
tuksen ja valtuuston kokouspöytäkirjat tarkastetaan ja allekirjoitetaan kol-
men 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 in-
ternetsivuilla os. www.ypaja.fi/fi/hallinto/esityslistat_ja_poytakirjat viimeis-
tään kokousten jälkeisenä maanantaina klo 09.00 alkaen. Pyhäpäivi-
nä/vast. nähtävänäpito alkaa seuraavana arkipäivänä. 
 
Edelleen, kunnanhallituksen kokouspöytäkirjat pidetään jatkossa toissijai-
sesti nähtävillä kunnanviraston yhteispalvelupisteellä viimeistään kokous-
ten jälkeisenä maanantaina klo 09.00–13.00. Pyhäpäivinä/vast. nähtä-
vänäpito 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 14.6.2022 Mirja Jokio ja Elina Hirvonen). 

2. Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan perjantaina 19.8.2022 klo 
09.00–14.30 virastotalolla. Tarkastettu pöytäkirja pidetään sähköisesti 
nähtävänä 22.8.2022 klo 09.00 alkaen kunnan yleisillä internetsivuilla 
ja kunnanviraston palvelupisteellä klo 09.00–13.00. Pöytäkirjan katso-
taan tulleen yleisesti tietoon 30.8.2022. 

  
 

Käsittelystä:  
  
Päätös: 
 

1. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eeva Lehtonen ja Markku Leppä-
lahti. 

2. Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 

  
Otteet/tiedoksi: - 
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KH 125 §  Käsittelyjärjestys 
 
 

Selostus: Ypäjän kunnan hallintosäännön 133 §:n mukaan asiat käsitellään esityslis-
tan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi 
päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokous-
kutsussa (hallintosääntö 134 §). 
 

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

 
  
Päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy esityslistan mukaisen käsittelyjärjestyksen. 
  
Käsittelystä: Kokouksessa käsiteltäviin asioihin on lisätty esityslistan lähettämisen jäl-

keen § 137. 
  
Päätös: 
 

Päätösehdotus hyväksyttiin. 

  
Otteet/tiedoksi: - 
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KH 126 § 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 kun-
   nanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimival-
   taan 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 toi-
  mivaltaan siirretyissä asioissa, jollei asiaa ole otettu jo kunnanhallituksen käsi-
  teltäväksi. 
 
  Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi sen ajan kuluessa, jossa 
  oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä (14 pv). Ylemmän toimielimen käsi-
  teltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa: 
 

  - lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä 
    koskevia asioita, 
  - yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asi-
     oita     
  - kuntien yhteiselle toimielimelle siirrettyjä asioita, jos asianomaiset kunnat 
     niin sopivat. 

   
  Ypäjän kunnan hallintosäännön 29 ja 31 §:t määräävät otto-oikeudesta kunta-
  lain 92 §:n mukaisesti kunnanhallitukselle, sen puheenjohtajalle ja kunnanjoh-
  tajalle kunnanhallituksen ja sen alaisissa päätöksissä.  
   
 
  Pöytäkirjat: 

- yhteistyötoimikunta 15.6.2022 
- tekninen lautakunta 6.7.2022 
- teknisen lautakunnan lupajaosto 7.7.2022 
- keskusvaalilautakunta 11.8.2022 

 
    

Valmistelija: talous- ja hallintopäällikkö Pirjo-Maarit Hellman, p. 050 520 3876 
 
 
Päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee pöytäkirjat tiedoksi ja päättää, että se ei ota käsitel-

täväkseen pöytäkirjojen päätöksissä tarkoitettuja asioita. 
 
Käsittelystä:    
 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
 
Otteet/tiedoksi: - 
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KH 127 § Saapuneet asiakirjat 
 
 
           Selostus: Asiakirja 

- Hämeen poliisilaitoksen poliisin neuvottelukunta, kokousmuistio 24.5.2022 
- Ypäjän Hevossairaala Oy, yhtiökokouksen pöytäkirja 1/2022 31.5.2022 
- Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä, yhtymäkokouksen pöytäkirja 

2/2022 8.6.2022 
- Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä, yhtymähallitus 13.6.2022 § 95, 

Ympäristöterveydenhuollon tehtävien järjestäminen 1.1.2023 alkaen 
- Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä, yhtymähallitus 13.6.2022 § 97, 

Lamminkirmun kiinteistön myynti 
- Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä, yhtymähallituksen pöytäkirja 

7/2022 13.6.2022 
- Hämeen liitto, maakuntahallituksen pöytäkirja 9/2022 13.6.2022 
- Eteva kuntayhtymä, yhtymäkokouksen pöytäkirja 2/2022 17.6.2022 
- Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä, yhtymähallituksen pöytäkirja 

8/2022 27.6.2022 
- Jokioisten kunta, kunnanhallitus 27.6.2022 § 117, TE24 valmistautuminen 

/ LHKK lausuntopyyntö 
- Forssan kaupunki, kaupunginhallitus 29.6.2022 § 218, TE2024-

uudistukseen valmistautuminen ja työllisyysalueen järjestämisvaihtoehto-
jen selvittäminen 

- Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä, yhtymävaltuuston pöytäkirja 
2/2022 30.6.2022 

- Etelä-Suomen aluehallintovirasto, ympäristölupavastuualue, päätös nro 
212/2022, Dnro ESAVI/45915/2021, Varsansuon turvetuotantoalueen ym-
päristölupa, Ypäjä/5.7.2022 

- Oikeusministeriö, demokratia- ja julkisoikeusosasto, VN/18790/2022, Kun-
talaisaloite.fi -verkkopalvelu/7.7.2022 

- Valtiovarainministeriö, kunta- ja aluehallinto-osasto, VN/32353/2021, Pää-
tös kunnan peruspalvelujen valtionosuuden ja  veromuutoksista johtuvien 
verotulomenetysten korvausten muutoksista vuodelle 2022/8.7.2022 

- Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja 
luvat  -vastuualue, LSSAVI/7938/2022, Ilmoituksenvaraisten yksityisten 
sosiaalipalvelujen rekisteröinti/Tukiköysi Oy/20.7.2022 

- Valtiovarainministeriö, VN/17671/2022, Kuntien harkinnanvaraisen valti-
onosuuden korotuksen hakeminen vuonna 2022/1.8.2022 

- Jokioisten kunta, kunnanhallitus 8.8.2022 § 130, Sote-
kiinteistöomaisuuden järjestelyvaihtoehtoja koskeva jatkoselvitys 

- Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja 
luvat, LSSAVI/10988/2022, Yksityisten sosiaalipalvelujen vastuuhenkilön 
vaihtuminen/Pelastakaa Lapset ry/10.8.2022 
 

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

 
  
Päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee saapuneet asiakirjat tiedoksi ja saattaa ne tarvit-

tavilta osiltaan toimeksi. 
  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
  
Otteet/tiedoksi: - 
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KH 128 § Viranhaltijapäätökset 
 
 

   Selostus: − kunnanjohtaja 
§ 28 

 

− talous- ja hallintopäällikkö 
§ - 
 

− tekninen johtaja 
  § - 
   

− varhaiskasvatusjohtaja-sivistysjohtaja 
§:t 9 -10 
 

− puhtaus- ja ruokapalvelupäällikkö 
§ - 

 

− rehtori 
§:t 17-22 
 

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

 
  
Päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee päätökset tiedoksi ja päättää, että se ei ota käsi-

teltäväkseen päätöksissä tarkoitettuja asioita. 
 
 

   
Käsittelystä:  
  
Päätös: 
 

Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 

  
Otteet/tiedoksi: - 
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KH 129 § Verovarojen tilitykset Ypäjän kunnalle 1.1. – 31.7.2022 
 
 

Aiempi käsittely:  
 
 

Selostus: Kunnanvirastossa on laadittu yhteenveto verovarojen tilityksistä Ypäjän kun-
nalle heinäkuun loppuun 2022. Selvitys perustuu verohallinnon antamaan ve-
rotilitysyhteenvetoon. 

 
  1.1. – 31.7.2022 kunnalle on tilitetty ennen vähennyksiä: 
   

- kunnallisveroa 4 918 292 euroa, joka on 34 333 (0,7 %) enemmän kuin 
vuonna 2021 vastaavana aikana 

- yhteisöveroa 291 739 euroa, joka on 2 962 euroa (1 %) vähemmän kuin 
vuonna 2021 vastaavana aikana 

- kiinteistöveroa 182 312 euroa, joka on 3 375 euroa (1,8 %) vähemmän 
kuin vuonna 2021 vastaavana aikana. 
 

Yhteensä kalenterivuoden alusta on tilitetty verotuloja 5 392 343 euroa, joka 
on 27 996 euroa (0,5 %) enemmän kuin vuonna 2021 vastaavana aikana. 
Kertymä on 62,7 % talousarvion verotuloista. 
 
 

Valmistelija: talous- ja hallintopäällikkö Pirjo-Maarit Hellman, p. 050 520 3876 
 
   
Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi. 
 
Käsittelystä:    
 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
  
Otteet/tiedoksi:  
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KH 130 §    Jäsenet Ypäjän kunnan vanhusneuvostoon vuosille 2021-2025 
 
 

Aiempi käsittely: KH 31.8.2021 165 § 
  KH 23.11.2021 238 c) § 
  K 31.5.2022 101 § 

 
 

Selostus: KH 31.8.2021 165 § 
 

”Kuntalain 27 §:n mukaan ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamis-
mahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vanhus-
neuvosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Vanhusneuvosto voi olla 
useamman kunnan yhteinen. Vanhusneuvostolle on annettava mahdollisuus 
vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seu-
rantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, ter-
veyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä 
toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta. 

 
 Neuvosto ei ole kuntalain 30 §:ssä tarkoitettu kunnan toimielin eikä käytä jul-

kista valtaa.  
 
 Valittavan neuvoston jäsenet eivät ole kunnan luottamushenkilöitä, eikä hei-

dän kelpoisuudestaan säädetä erikseen laissa. Usein neuvostoon pyydetään 
kunnassa tai sen lähialueella toimivien yhdistysten ja järjestöjen edustajia. 
Jäsenen ei tarvitse olla kunnan asukas eikä tasa-arvolain vaatimuksia suku-
puolten välisestä edustajajakautumisesta sovelleta. 

 
 Kunnanhallituksen nimeämät kunnan edustajat vanhusneuvostoon vuosille 

2017-2021: Markku Saastamoinen ja Jouko Käkönen. 
 
 Päätösehdotus: 

  Kunnanhallitus 
1. pyytää seuraavia yhteisöjä nimeämään jäsenen ja varajäsenen Ypäjän 

kunnan vanhusneuvostoon vuosille 2021-2025: Eläkeliiton Ypäjän osasto 
ja Ypäjän seurakunta 

2. nimeää kunnan edustajat (2) vanhusneuvostoon vuosille 2021-2025 (1 
kunnanhallituksen jäsen ja 1 kunnan henkilöstöstä). 

Päätös: 
1. Päätösehdotus hyväksyttiin. 
2. Kunnanhallitus nimesi kunnan edustajat vanhusneuvostoon vuosille 2021-

2025: 
Matti Alanko, varaedustaja Markku Saastamoinen 
Jouko Käkönen, varaedustaja Tatu Ujula.” 
 

-- 
 
KH 23.11.2021 238 c) § 
 
”Kunnanhallitus on 31.8.2021 päättänyt pyytää Eläkeliiton Ypäjän osastoa ja 
Ypäjän seurakuntaa nimeämään jäsenen ja varajäsenen Ypäjän kunnan van-
husneuvostoon vuosille 2021-2025. 

 
Eläkeliiton Ypäjän yhdistys ry on nimennyt vanhusneuvoston jäseneksi Keijo 
Leppäsen ja varajäseneksi Irma Jalosen. 
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Ypäjän seurakunta on valinnut jäseneksi diakoni Katriina Laihon ja varajäse-
neksi Esa Tuomosen. 
 
Päätösehdotus: 
Merkitään tiedoksi. 
Päätös: 
Päätösehdotus hyväksyttiin.” 
 
-- 
 
KH 31.5.2022 101 § 
 
Ypäjän kunnan vanhusneuvostoon kaudelle 2021-2025 on nimetty yksi järjes-
töjen edustaja ja hänelle varaedustaja. Kunnanhallitus on pyytänyt vain Eläke-
liittoa nimeämään edustajansa, koska muita eläkejärjestöjä ei kunnassa toimi. 
Vanhusneuvosto on kokouksessaan 19.5.2022 keskustellut vanhusneuvoston 
jäsenmäärästä ja todennut, että yksi edustaja ei ole riittävä määrä. Vanhus-
neuvosto esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus pyytää seuraavia jär-
jestöjä nimeämään edustajan ja varaedustajan vanhusneuvostoon: 
- Eläkeliiton Ypäjän osastoa nimeämään jo valitun jäsenen lisäksi toisen jä-

senen ja tälle varajäsenen 
- Ypäjän kotiseutuyhdistystä nimeämään jäsenen ja tälle varajäsenen 
- SPR:n Ypäjän osastoa nimeämään jäsenen ja tälle varajäsenen. 

 
Yhdistysten edustajien tulee toimintasäännön mukaan olla 65 vuotta täyttänei-
tä. Lisäksi toivotaan, että edustajilla on käytössään sähköposti ja mahdolli-
suus sähköiseen kokoukseen.  

 
 Päätösehdotus: 
                               Kunnanhallitus pyytää seuraavia yhteisöjä nimeämään jäsenen ja varajäse-

nen Ypäjän kunnan vanhusneuvostoon vuosille 2021-2025: 
- Eläkeliiton Ypäjän osasto 
- Ypäjän kotiseutuyhdistys 
- SPR:n Ypäjän osasto  
Päätös: 

                               Kunnanhallitus pyytää 30.6.2022 mennessä seuraavia yhteisöjä nimeämään 
jäsenen ja varajäsenen Ypäjän kunnan vanhusneuvostoon vuosille 2021-
2025: 
- Eläkeliiton Ypäjän osasto 
- Ypäjän kotiseutuyhdistys 
- SPR:n Ypäjän osasto 
- Ypäjän Yllätys ry.” 

 
-- 
 
 
KH 16.8.2022 130 § 
 
Vanhusneuvostoon nimetyt jäsenet ja varajäsenet: 
 

 Eläkeliiton Ypäjän osasto: 
 Sinikka Suonpää, jäsen  Olli-Pekka Kaunisto, varajäsen 
 
 
 Ypäjän kotiseutuyhdistys: 
 Eeva Kari, jäsen  Taina Kuivamäki, varajäsen 
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SPR:n Ypäjän osasto: 
Eeva Mikkola. jäsen  Mirja Jokio, varajäsen 

 
                      
Valmistelija:            talous- ja hallintopäällikkö Pirjo-Maarit Hellman, p. 050 520 3876 
 
 
Päätösehdotus:   Merkitään tiedoksi. 
 
Käsittelystä:    
 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
  
Otteet/tiedoksi:  
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KH 131 § Kunnan edustajien valinta Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yh-
tymäkokouksiin 

 
 

Aiempi käsittely:   
 
 

Selostus: Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän perussopimuksen mukaan kuntayh-
tymän jäsenkunnat käyttävät yhtymäkokouksessa ylintä päätäntävaltaa kun-
tayhtymän asioissa. Yhtymäkokouksessa on kunkin kunnan valitsemat edus-
tajat (enintään 3/kunta).  

 
 Yhtymäkokouksessa jäsenkunnilla on yksi ääni alkavaa 2 000 asukasta kohti. 
 Ypäjän äänimäärä on 2. 
 
 Kuntalain mukaan yhtymäkokousedustajan kuhunkin kokoukseen erikseen 

valitsee jäsenkunnan kunnanhallitus tai jäsenkunnan valtuuston päättämä 
kunnan muu toimielin. Yhtymäkokous kokoontuu sääntömääräisiin kokouk-
siinsa vähintään kaksi kertaa vuodessa. 

  

 Ypäjän kunnan nimeämät kokousedustajat alkuvuoden yhtymäkokouksiin 
(13.4.2022 ja 8.6.2022): Markku Leppälahti ja Markku Saastamoinen. 

 
 Yhtymäkokous on sovittu pidettäväksi 7.12.2022. Mahdollista on, että tulee 

tarve myös ylimääräisen yhtymäkokouksen pitoon syksyn aikana. 
  

                     
Valmistelija:        talous- ja hallintopäällikkö Pirjo-Maarit Hellman, p. 050 520 3876 
 
   
Päätösehdotus:  Kunnanhallitus päättää valita edustajat Forssan seudun hyvinvointikuntayh-

tymän yhtymäkokoukseen 7.12.2022 sekä mahdolliseen ylimääräiseen yhty-
mäkokoukseen syksyn 2022 aikana.   

 
Käsittelystä:    
 
Päätös: Kunnanhallitus valitsi Ypäjän kunnan edustajiksi Markku Leppälahden ja 

Markku Saastamoisen Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymäko-
koukseen 7.12.2022 sekä mahdolliseen ylimääräiseen yhtymäkokoukseen 
syksyn 2022 aikana. 

 
 
Otteet/tiedoksi:  
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KH 132 § Talousarvion vuoden 2022 osavuosikatsaus 

 
 

Aiempi käsittely:    
 
 

Selostus: Esityslistan liitteenä 14 on osavuosikatsaus ajalta 1.1. – 30.6.2022. Katsauk-
sessa raportoidaan kunnanhallitukselle talousarvion sekä tavoitteiden toteu-
tumisesta. 
 

 
Valmistelija:           talous- ja hallintopäällikkö Pirjo-Maarit Hellman, p. 050 520 3876  
  
   
Päätösehdotus:     Osavuosikatsaus merkitään tiedoksi myös valtuustolle. 
 
Käsittelystä:    
 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.  
 
  
Otteet/tiedoksi:  
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KH 133 § Yhteistoimintasopimus ympäristöterveydenhuollon palveluiden järjes-
tämisestä ja tuottamisesta vastuukuntamallilla 

 
 

Aiempi käsittely:     
 
 

Selostus: Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä ja Forssan seudun hyvin-
vointikuntayhtymä järjestävät tällä hetkellä alueillaan ympäristöterveydenhuol-
lon palvelut.  Kunnan tulee järjestää terveydenhuoltolain (1326/2010) 21 §:ssa 
luetelluissa laeissa tarkoitettujen yksilön ja hänen elinympäristönsä tervey-
densuojelua koskevien tehtävien (ympäristöterveydenhuolto) muodostama 
kokonaisuus kunnan itsensä toimesta tai kuntien välisenä yhteistoimintana. 
  
Ympäristöterveydenhuolto muodostuu tehtävistä, jotka on määritelty seuraa-
vassa lainsäädännössä: 
 
- Kansanterveyslaki 66/1972  
  
- Terveydenhuoltolaki 1326/2010 
 
- Laki ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta 410/2009 
 
- Terveydensuojelulaki 763/1994  
 
- Elintarvikelaki 297/2021  
 
- Eläinlääkintähuoltolaki 765/2009, luonnos uudeksi eläinlääkintähuoltolaiksi  
 
- Tupakkalaki 549/2016  
 
- Lääkelaki 395/1987; 54 a§, 54 c§, 54d§ Nikotiinivalmisteiden myynti 
(22/2006) 
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuun siirty-
essä 1.1.2023 kunnilta hyvinvointialueelle, sai myös ympäristöterveydenhuol-
to mahdollisuuden siirtyä hyvinvointialueelle samaan aikaan. Asiasta laadittiin 
Oheinen selvitys Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän, Forssan 
seudun hyvinvointikuntayhtymän ja Hämeenlinnan valvontayksiköiden kanssa 
(Selvitys mahdollisuudesta siirtää ympäristöterveydenhuollon tehtävät Kanta-
Hämeen hyvinvointialueelle vuonna 2023, 12.11.2021), mutta ympäristöter-
veydenhuollon siirtyminen hyvinvointialueelle 2023 Kanta-Hämeen alueella ei 
toteutunut. Hämeenlinnan ympäristöterveydenhuolto jatkoi toimintaa omassa 
organisaatiossaan, joten ympäristöterveydenhuollon siirtyminen hyvinvointi-
alueelle 1.1.2023 ei ole mahdollista. 
 
Koska maakunnallinen ympäristöterveydenhuollon siirtyminen hyvinvointialu-
eelle ei toteutunut, aloitettiin Forssan ja Riihimäen seutujen yhteistoiminnan 
valmistelu. Alueen kuntajohtajien kokouksessa 11.4.2022 päädyttiin valmiste-
lemaan ympäristöterveydenhuollon palveluiden organisoimisesta tuotettavaksi 
vastuukuntamallilla, Riihimäen kaupunki vastuukuntana, ja päätettiin pyytää 
alueen kunnilta kannanottoa ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen 
muodostamisesta ja nimeämään edustajat valmisteluun.  
 
Oheinen selvitys ”Ympäristöterveydenhuollon organisoituminen vuonna 2023, 
14.4.2022” sisältää selvityksen Riihimäen terveyskeskuksen kuntayhtymän ja 
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Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän (pl. Someron kunta) nykytilanteesta 
ja perusteista uuden yhteistoiminta-alueen muodostamiselle. 
 
Kunnat ovat tehneet myönteiset päätökset valmisteluun osallistumisesta ja 
nimenneet seuraavat  edustajansa valmisteluun: Forssan kaupunginhallitus 
25.4.2022, edustajana ympäristöpäällikkö Niina Salminen-Åberg; Riihimäen 
kaupunginhallitus 2.5.2022, edustajana elinvoimajohtaja Mika Herpiö; Janak-
kalan kunnanhallitus 2.5.2022, edustajana talous- ja hallintopäällikkö Tiina 
Vesala; Ypäjän kunnanhallitus 10.5.2022, edustajana kunnanjohtaja Tatu Uju-
la; Jokioisten kunnanhallitus 16.5.2022, edustajana hallinto- ja talousjohtaja 
Mika Rantala; Tammelan kunnanhallitus 16.5.2022, edustajana vs. kunnan-
johtaja Taavi Leinikka; Humppilan kunnanhallitus 16.5.2022, edustajana hal-
lintojohtaja Susanna Hokkanen; Hausjärven kunnanhallitus 24.5.2022 edusta-
jana kunnanjohtaja Pekka Määttänen ja Lopen kunnanhallitus 23.5.2022 
edustajana valtuuston toinen varapj. Tiina Seppälä ja talous- ja hallintojohtaja 
Jenny Saarela.  
 
Yhteistoimintasopimusluonnoksen valmistelusta ovat vastanneet Riihimäen 
kaupungin elinvoimajohtaja Mika Herpiö, kaupunginlakimies Mikko Heiskanen 
ja vt. kaupunginjohtaja Petri Hirvonen sekä terveysvalvonnan johtajat Pirkko 
Sukula Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymästä ja Leena Haimi 
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymästä. 
 
Kaikkien kuntien edustajien muodostama työryhmä on käsitellyt yhteistoimin-
tasopimusluonnosta kokouksissaan 18.5., 1.6., 16.6. ja 28.6.2022, ja 
28.6.2022 sopimusluonnos liitteineen (Riihimäen kaupungin hallintosääntö-
määräykset yhteisestä toimielimestä) on päätetty lähettää kuntien hyväksy-
miskäsittelyyn. 
 
Sopimusluonnos pääkohdittain 
 
Sopimuksen mukaan Riihimäki (vastuukunta), Forssa, Janakkala, Hausjärvi, 
Loppi, Tammela, Jokioinen, Ypäjä ja Humppila sopivat 1.1.2023 lukien järjes-
tävänsä ympäristöterveydenhuollon kuntalain (410/2015) 8 luvun sopimuk-
seen perustuvana julkisoikeudellisena yhteistoimintana siten, että kunnat 
muodostavat lain tarkoittaman yhteistoiminta-alueen ja sopivat, että Riihimäki 
hoitaa yhteistoiminta-alueen kuntien ympäristöterveydenhuollon tehtäviä vas-
tuukuntana ja perustaa ympäristöterveydenhuollon palveluista järjestämisestä 
vastaamaan kuntalain 51 §:n mukaisen yhteisen toimielimen. Sopimuksen 
tarkoittama yhteinen toimielin on Riihimäen kaupungin elinvoimalautakunnan 
jaosto, sopimuksen tullessa voimaan nimeltään ympäristöterveysjaosto.  Ja-
oston tehtävistä ja asioiden esittelystä määrätään vastuukunnan hallintosään-
nössä.  
 
Vastuukunnan valtuusto asettaa jaoston valtuustokaudeksi kerrallaan sopija-
kuntien valtuustojen nimeämistä jäsenistä ja varajäsenistä. Kunnat nimeävät 
yhteiseen jaostoon jäseniä, sekä heille varajäsenet, seuraavasti: Riihimäki 
puheenjohtaja ja varajäsen, Forssa varapuheenjohtaja ja varajäsen sekä 
muut kunnat Janakkala, Loppi, Hausjärvi, Tammela, Jokioinen, Ypäjä ja 
Humppila jäsen ja varajäsen. Jaostossa Riihimäen, Forssan ja Janakkalan 
valitsemilla jäsenillä on kullakin kaksi (2) ääntä ja Lopen, Hausjärven, Tam-
melan, Jokioisten, Ypäjän sekä Humppilan valitsemilla jäsenillä yksi (1) ääni. 
 
Ympäristöterveydenhuolto sijoittuu vastuualueena Riihimäen kaupungin elin-
voiman toimialueelle, jonne perustetaan tarvittavat virat siirtyville viranhaltijoil-
le. Sopimuksen tarkoittaman toiminnan taloudenhoito on vastuukunnan vas-
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tuulla. Yhteisen toimielimen talous on osa vastuukunnan talousarviota ja ta-
loussuunnittelua. 
 
Sopimusluonnoksen mukaan Ympäristöterveydenhuollon kokonaisnettokus-
tannukset jaetaan sopijapuolille seuraavassa suhteessa:   
 
Riihimäki 24,50 %  
 
Forssa 19,82 %  
 
Janakkala 12,86 %  
 
Tammela 11,24 %   
 
Jokioinen 8,92 %  
  
Hausjärvi 7,28 %  
 
Loppi 6,46 %  
 
Humppila 4,49 % ja   
 
Ypäjä 4,43 %. 
 
Vuodesta 2026 alkaen perittävät kustannusosuudet lasketaan uudelleen vuo-
sittain edeltävän vuoden elokuun loppuun mennessä palveluiden laskentaa 
edeltävien 24 kk:n toteutuneen käytön mukaisesti. Ympäristöterveydenhuollon 
toimintaa harjoitetaan toistaiseksi nykyisellä toimipisteverkostolla.   
 
Sopimus sisältää vastuukunnan velvollisuuden mm. raportoida talousarvion ja 
-suunnitelman toteutumisesta osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen yhteydes-
sä, antaa sopijapuolien käyttöön niiden tarvitsemat taloutta ja hallintoa koske-
vat tiedot sekä raportoida sopijakunnille vuosittain palveluiden käytöstä.   
 
Sopimuksessa määritellään, että alueellinen ympäristöterveysjaosto aloittaa 
toimintansa 1.12.2022 ja sopimusten mukaisten palveluiden tuottaminen al-
kaa 1.1.2023. Sopimus on irtisanottavissa kahdentoista (12) kuukauden irti-
sanomisaikaa noudattaen. Irtisanominen on mahdollista suorittaa päättymään 
aikaisintaan 31.12.2025. Irtisanominen on toimitettava kirjallisesti tai sähköi-
sesti kunkin sopijakunnan kirjaamoon.   
 
Yhteistoimintasopimuksen luonnos on liitteenä 15. 
 
 

            Valmistelija: talous- ja hallintopäällikkö Pirjo-Maarit Hellman, p. 050 520 3876 
 
   
Päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle 

1.  että se hyväksyy liitteenä olevan yhteistoimintasopimuksen 
2.  että se valitsee ympäristöterveysjaostoon jäsenen ja hänelle henkilökoh-

taisen varajäsenen.  
 
Käsittelystä:    
 

           Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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KH 134 § Kanta-Hämeen kunnan- ja kaupunginjohtajien opintomatka Brysseliin 
 
 

Aiempi käsittely:     
 
 

Selostus: Hämeen liitto ja Häme EU Office Brysselissä järjestävät Kanta-Hämeen kun-
nan- ja kaupunginjohtajien opintomatkan Brysseliin 25-27.10.2022.  

 
Brysselin vierailumatkan tavoitteina on saada ja syventää tietoa seuraavista 
asioista: 

 
- Millä tavoin EU vaikuttaa suomalaisten kuntien toimintaan, 

toimintaympäristöön ja strategiseen sekä operatiiviseen johtamiseen 
 

- Mikä on Euroopan unionin välitön ja välillinen vaikutus kuntien ja kaupunkien 
toimintaan 

 
- Millä tavoin kunnat ja kaupungit voivat hyödyntää EU:ta omassa 

kehittämistyössään, mm. EU:n hanke- ja kehittämisrahoitukset. 
 

- Tiedolla johtamisen ja johtamisperspektiivin laajentaminen kattamaan 
keskeisen EU-tietouden  

 
- Ennakoiva tieto EU:n kehitystrendeistä ja EU:n ”isosta kuvasta” Kanta-

Hämeen kuntien ja kaupunkien näkökulmasta 
 

- Verkostoituminen ja suorat keskustelut EU-virkamiesten ja vaikuttajien kanssa 
 

- Tutustuminen belgialaiseen kuntaan/kaupunkiin/elinkeinoyhtiöön 
 

- Tutustuminen Häme EU Officeen Brysselissä 
 
 

Saapuminen Brysseliin tapahtuu 25.10. iltakoneella ja paluu 27.10. iltakoneella.  
 
Kunnanjohtajan kanssa allekirjoitetun johtajasopimuksen mukaan ulkomaan 
työmatkojen hyväksynnästä päättää kunnanhallitus.  

 
                   

Valmistelija: kunnanjohtaja Tatu Ujula, p. 044 491 0071 
 
  
   
Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä kunnanjohtajan opintomatkan Brysseliin 25.-

27.10.2022 välisenä aikana.  
 
Käsittelystä:    
 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
  
Otteet/tiedoksi:  
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KH 135 § Ypäjän kunnan strategia 2022-2025 
 
 

Aiempi käsittely:    
 
 

Selostus: Kuntalain 37 § mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto 
päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntastra-
tegia tarkistetaan vähintään kerran valtuuston toimikaudessa. Kuntalain 38 § 
mukaan kunnan toimintaa johdetaan valtuuston hyväksymän kuntastrategian 
mukaisesti. 

 
 Ypäjän kunnan strategiaa vuosille 2022-2025 on työstetty kunnassa aktiivi-

sesti. Tavoitteena on ollut tehdä kuntastrategia, joka on helposti ymmärrettä-
vä, visuaalinen ja jossa tuodaan esille Ypäjän kunnan keskeiset vetovoimate-
kijät. Lisäksi strategiassa on huomioitu kestävän kehityksen teemat, jotka lin-
kittyvät luontevasti osaksi koko muuta strategiaa (liite 16). 

  
                   

Valmistelija:            kunnanjohtaja Tatu Ujula, p. 044 491 0071 
 
   
Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle Ypäjän kunnan strategian 2022-

2025 hyväksymistä.  
 
 
Käsittelystä:    
 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Viranhaltijat valtuutettiin tekemään strategialuon-

nokseen teknisiä korjauksia. 
 
  
Otteet/tiedoksi:  
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KH 136 §                     Yleisen vaalikelpoisuuden menettäminen kunnan luottamustoimiin, 

valtuuston jäsenen ja varavaltuutetun kutsuminen, kunnanhallituksen jä-
senen ja varajäsenen valinta sekä Forssan seudun hyvinvointikuntayh-
tymän tarkastuslautakunnan jäsenen ja varajäsenen valinta 

 
 
 Aiempi käsittely:    
 
 
Selostus: Ypäjän kunnanvaltuuston valtuutettu Anni Vääri (Kansallinen Kokoomus) on 

3.8.2022 lähettämällään sähköpostilla ilmoittanut kotikuntansa vakinaisesta 
muutoksesta. 

 
 Kuntalain 70 §:n mukaisesti vaalikelpoisuuden menetys todetaan valinnan 

tehneessä toimielimessä, joka valitsee niin ikään uuden luottamushenkilön 
toimeensa toimielimen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Vaaleilla valittujen val-
tuutettujen ja varavaltuutettujen osalta asian ratkaisee aina valtuusto. 

 
 Edelleen kuntalain 17 §:n mukaan varavaltuutetut määräytyvät kuntavaalitu-

loksen mukaisesti. Varavaltuutetut kutsutaan kunkin puolueen ensimmäisistä 
valitsematta jääneistä ehdokkaista.  

  
 Keskusvaalilautakunta on kokouksessaan (16.6.2021 29 §) todennut, että 

Markus Hollo on Kansallisen Kokoomuksen ensimmäinen varavaltuutettu. Jäl-
jelle jääväksi toimikaudeksi valtuustoon kutsutaan Markus Hollo. 

 
 Kansallisen Kokoomuksen kuntavaaleissa 13.6.2021 Ypäjällä saaman tarkas-

tuslasketun ja vahvistetun tuloksen mukaisesti varavaltuutetuksi tulee määrä-
tä Kalle Kähkönen. (Keskusvaalilautakunta 11.8.2022 § 33). 

 
 Valtuusto on kokouksessaan 19.8.2021 (§ 22) valinnut valtuutettu Anni Väärin 

kunnanhallituksen jäseneksi valtuustokaudeksi 2021-2025. Hänen henkilö-
kohtaiseksi varajäsenekseen valittiin Leena Kalalahti. 

 
 Valtuuston tulee suorittaa kunnanhallituksen uuden jäsen ja tämän henkilö-

kohtainen varajäsenen vaali toimikaudelle 2021–2025. 
 
 Valtuusto on kokouksessaan 19.8.2021 (§ 30) valinnut Anni Väärin Forssan 

seudun hyvinvointikuntayhtymän tarkastuslautakunnan jäseneksi valtuusto-
kaudeksi 2021-2025. Hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen valittiin Eli-
na Hirvonen. 

 
 Valtuuston tulee suorittaa Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän tarkas-

tuslautakunnan jäsenen ja tämän henkilökohtaisen varajäsenen vaali toimi-
kaudelle 2021-2025. 

 
                    
Valmistelija: talous- ja hallintopäällikkö Pirjo-Maarit Hellman, p. 050 520 3876 
 
Päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se 

1. toteaa Anni Väärin luottamustoimet Ypäjän kunnassa päättyneiksi 
2. kutsuu valtuutetuksi Kansallisen Kokoomuksen ensimmäisen varavaltuu-

tetun Markus Hollon sekä varavaltuutetuksi Kalle Kähkösen 
3. suorittaa kunnanhallituksen jäsenen ja tämän henkilökohtaisen varajäse-

nen vaalin 
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4. suorittaa Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän tarkastuslautakunnan 

jäsenen ja tämän henkilökohtaisen varajäsenen vaalin. 
 
Käsittelystä:    
 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
  
Otteet/tiedoksi:  
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KH 137 § Yleisen vaalikelpoisuuden menettäminen kunnan luottamustoimiin, 
valtuuston jäsenen kutsuminen, kunnanhallituksen varajäsenen sekä 
teknisen lautakunnan jäsenen ja varajäsenen valinta 

 
 

Aiempi käsittely:    
 
 

Selostus: Ypäjän kunnanvaltuuston valtuutettu Juha Lundström (Kansallinen Kokoo-
mus) on 15.8.2022 lähettämällään sähköpostilla ilmoittanut kotikuntansa vaki-
naisesta muutoksesta. 

 
 Kuntalain 70 §:n mukaisesti vaalikelpoisuuden menetys todetaan valinnan 

tehneessä toimielimessä, joka valitsee niin ikään uuden luottamushenkilön 
toimeensa toimielimen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Vaaleilla valittujen val-
tuutettujen ja varavaltuutettujen osalta asian ratkaisee aina valtuusto. 

 
 Edelleen kuntalain 17 §:n mukaan varavaltuutetut määräytyvät kuntavaalitu-

loksen mukaisesti. Varavaltuutetut kutsutaan kunkin puolueen ensimmäisistä 
valitsematta jääneistä ehdokkaista.  

  
 Keskusvaalilautakunta on kokouksessaan (16.6.2021 29 §) todennut, että 

Erkki Pyykkö on Kansallisen Kokoomuksen varavaltuutettu. Jäljelle jääväksi 
toimikaudeksi valtuustoon kutsutaan Erkki Pyykkö. 

  
 Valtuusto on kokouksessaan 19.8.2021 (§ 22) valinnut valtuutettu Juha Lund-

strömin Markku Saastamoisen henkilökohtaiseksi varajäseneksi kunnanhalli-
tukseen valtuustokaudeksi 2021-2025. 

 
 Valtuusto on kokouksessaan 19.8.2021 (§ 26) valinnut valtuutettu Juha Lund-

strömin teknisen lautakunnan jäseneksi valtuustokaudeksi 2021-2025. Hänen 
henkilökohtaiseksi varajäsenekseen valittiin Sampsa Jaakkola. 

  
 Valtuuston tulee suorittaa teknisen lautakunnan jäsenen ja tämän henkilökoh-

taisen varajäsenen vaali toimikaudelle 2021-2025. 
 
                    
Valmistelija: talous- ja hallintopäällikkö Pirjo-Maarit Hellman, p. 050 520 3876 
 
   
Päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se 

1. toteaa Juha Lundströmin luottamustoimet Ypäjän kunnassa päättyneiksi 
2. kutsuu valtuutetuksi Kansallisen Kokoomuksen varavaltuutetun Erkki Pyy-

kön 
3. suorittaa kunnanhallituksen henkilökohtaisen varajäsenen vaalin 
4. suorittaa teknisen lautakunnan jäsenen ja tämän henkilökohtaisen varajä-

senen vaalin. 
 

 
Käsittelystä:    
 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
  
Otteet/tiedoksi: 
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KH 138 § Muut asiat 

 
 

a) Forssan seudun elinvoimakatsaus kesäkuu 2022 
 

                             
Selostus:              Forssan seudun elinvoimakatsaus 6/2022 on valmistunut (esityslistan oheis-

materiaalina). 
           

 
Päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen Forssan seudun elinvoimakatsauksen 

kesäkuulta 2022. 
 
 
Käsittelystä:    
 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Katsaus tuodaan tiedoksi myös valtuustolle.

  
 
 
 
                           

             
b) Kunnanhallituksen kokousaikataulut, syksy 2022 
 

 
Selostus: Ypäjän kunnanhallitus on kokoontunut pääasiallisesti kolmen viikon välein tiis-

taisin. Pöytäkirjat on tarkastettu kokousta seuraavana perjantaina ja pidetty  
nähtävillä seuraavana maanantaina. 

 
                   

Päätösehdotus:  Kunnanhallitus päättää syyskauden kokousaikataulun. 
 
 
Käsittelystä:    
 
Päätös: Kunnanhallitus päätti syyskauden kokousaikatauluksi: 
 
 TI  6.9.2022 
 TI  27.9.2022  
 TI  18.10.2022 
 TI  1.11.2022 
 TI  22.11.2022 
 TO 8.12.2022  
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KH 139 § Ilmoitusasiat 
 
           
           Selostus:               - kunnanvaltuuston kokous 1.9.2022 
                   

 
                               

           Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
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Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus 
 
 

Muutoksenhakukiellot 
Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaati-

musta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täy-
täntöönpanoa. 
 
Pykälät: 123 – 130, 132 – 133, 135 - 139 
 
______________________________________________________ 
 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan 
kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valit-
tamalla. 
 
Pykälät: 131, 134 
 
______________________________________________________ 
 
Hallintolainkäyttölaki 5 § 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
 
Pykälät ja valituskieltojen perusteet: 
 
_______________________________________________________ 

 

 

Oikaisuvaatimusohjeet 
Oikaisuvaatimusviran- 
omainen ja -aika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen/ 
hankintaoikaisun. 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus/hankintaoikaisu tehdään, osoite ja posti-
osoite: 
 
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 vii-
meisenä 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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Oikaisuvaatimuksen  
sisältö 

pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi kunnan kotisivuille. 
 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimus-
ajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai 
juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä 
arkipäivänä sen jälkeen. 
 
Oikaisuvaatimuksesta/hankintaoikaisusta on käytävä ilmi vaatimus perustei-
neen 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 valitusvi-
ranomaiselle, on ilmoitettava: 
- päätös, johon haetaan muutosta 
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaa-

ditaan 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 valituskirjel-
mä. 
 
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 valitus-
ajan 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 muutok-
senhakijan 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 asias-
sa 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 muu-
toksenhakuasia poistetaan käsittelystä antamatta pääasiasta ratkaisua, se 
jää tutkimatta tai se jää sillensä. 

 

 
Lisätietoja 

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjan-
otteeseen. 

 
1)Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. 

 


