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PÖYTÄKIRJAN
NÄHTÄVÄNÄPITO

PUHEENJOHTAJA
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Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtiöittämisasia
Toimielinten pöytäkirjat
Saapuneet asiakirjat
Viranhaltijapäätökset
Valtuustopäätösten laillisuusvalvonta ja täytäntöönpano
Pyyntö kiinteistöverotuksesta vapautumiseen
Ehdotukset Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän taloussuunnitelmaan 2017 - 2020
Talousarvion 2017 ja taloussuunnitelman 2017 – 2019 laadintaohjeet
Eron myöntäminen kaupunginhallituksen varajäsenyydestä
Luottamushenkilöpaikan uudelleen täyttäminen
Kaupunginhallituksen elokuinen kokous,
aikataulu koskien syksyn kokouksia 2016
Osa-aikainen liikunnanohjaajan toimi
Kiinteistönhoitajan toimen täyttäminen
Oikaisuvaatimusohjeet ja muutoksenhakukiellot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä Ypäjän pääkirjastossa 4.7.2016 klo 13-19.

MARKKU LEPPÄLAHTI
Markku Leppälahti

YPÄJÄN KUNTA
Kaupunginhallitus

PÖYTÄKIRJA
28.6.2016

KOKOUSAIKA

28.6.2016 klo 18.00 – 21.15

KOKOUSPAIKKA

Kaupunginvirasto, Perttulantie 20

SAAPUVILLA OLLEET

Markku Leppälahti
Eija Kara
Heikki Levomäki
Anni Vääri
Juha Lundström
Pirkko Lipponen

JÄSENET

POISSA OLLEET

MUUT SAAPUVILLA
OLLEET

Tapio Ahonen
Päivi Laine
Matti Alanko
Jari Hepomaa
Veijo Simola
Vesa Ketola
Pirjo-Maarit Hellman
Katja Tommiska

nro
9/2016

sivu
113

puheenjohtaja
(2. vpj)

varajäsen
(1. vpj)

kvalt. puheenjohtaja
kvalt. I varapuheenjohtaja
kvalt. II varapuheenjohtaja
kaupunginjohtaja, esittelijä
taloussihteeri, pöytäkirjanpitäjä
hallintojohtaja, FSHKY, 18.00 –
19.15 § 83

LAILLISUUS- JA
PÄÄTÖSVALTAISUUS

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

ASIAT

§:t 73 - 85

PÖYTÄKIRJAN TAR-

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pirkko Lipponen ja Heikki Levomäki.

KASTUS

PÖYTÄKIRJAN
ALLEKIRJOITUS JA
VARMENNUS

Markku Leppälahti
puheenjohtaja

Pirjo-Maarit Hellman
pöytäkirjanpitäjä

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUSAIKA

1.7.2016

ALLEKIRJOITUKSET
Pirkko Lipponen
pöytäkirjantarkastaja

Heikki Levomäki
pöytäkirjantarkastaja

PÖYTÄKIRJA ON OL-

Ypäjän pääkirjastossa 4.7.2016 klo 9 - 13

LUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Arkistonhoitaja
Tapani Rasila

YPÄJÄN KUNTA
Kaupunginhallitus

pykälä
83

kokouspäivä
28.6.2016

sivu
114

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN YHTIÖITTÄMISASIA

Kh 83 §
Paikalla on kutsuttuna FSHKY:n hallintojohtaja Katja Tommiska.
Liitemateriaalina (liite 23) FSHKY:n yhtymähallituksen päätös, jonka yhtymäkokous on kokouksessaan 15.6.2016 hyväksynyt.
Yhtiöittämisasiasta on neuvoteltu viimeksi Tampereella 20.6. ministeri Rehulan
vierailun yhteydessä ja lisäksi neuvotellaan 22.6.2016 Jokioisilla pidettävässä
palaverissa.
Kokouksessa 28.6. kuullaan neuvotteluista.

Kj:n esitys:
Olennainen osa yhtiöittämisasiassa ja selvitystyöhön lähtemisessä on
työhön kuuluva riskikartoitus koskien mm. henkilöstön asemaa, omaisuuden siirtoja ja siirtymäaikakäytänteitä.
Tarkentuva esitys annetaan kokouksessa.

Kj:n tarkennettu esitys:
Hyvinvointikuntayhtymässä päätetty prosessin käynnistäminen, jonka
tavoite on yhteisyrityksen muodostaminen, sopii Ypäjän kunnalle toimimaan lähtökohtana.
Kunta valtuuttaa yhtymähallituksen linjaamaan hankintamenettelyn vaiheita ja aikatauluja.
Lopulliset hankintapäätökset tulevat aikanaan päätettäväksi. Riskienkartoitusanalyysi muodostaa pohjan tehtävälle hankintapäätökselle.
Kunnanhallitus nimeää kunnanhallituksen puheenjohtajan ja taloussihteerin toimimaan kunnan edustajina valmistelu/arviointityöryhmässä.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

________________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

YPÄJÄN KUNTA
Kaupunginhallitus

pykälä
73

kokouspäivä
28.6.2016

sivu
115

TOIMIELINTEN PÖYTÄKIRJAT

Kh 73 §

Kuntalain 51 §:n 1 momentin mukaan ”kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa
asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen”.
Saman lainkohdan 3 momentin mukaan ”asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään sen ajan kuluessa, jossa 89 §:ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus
päätöksestä on tehtävä. Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa:
1) lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita; eikä
2) yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita”.
Kj:n esitys:
Kaupunginhallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi seuraavat lautakuntien ja toimikuntien päätökset, joita ei ole tarpeen ottaa kaupunginhallituksen käsiteltäväksi:

a) tekninen lautakunta 17.6.2016
b) rakennuslautakunta 2.6.2016
c) yhteistyötoimikunta 21.6.2016

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.
____________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

YPÄJÄN KUNTA
Kaupunginhallitus

pykälä
74

kokouspäivä
28.6.2016

sivu
116

SAAPUNEET ASIAKIRJAT

Kh 74 §

Kj:n esitys:
Kaupunginhallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi seuraavat kirjelmät ja päätökset ja
hyväksyy niiden kohdalla jäljempänä mahdollisesti esitetyt toimenpide-ehdotukset
a) Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, hallituksen pöytäkirja 5/2016
17.5.2016
b) Forssan kaupunki, jätelautakunnan pöytäkirja 3/2016 17.5.2016
c) Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskus, HAMELY/556/2016, Päätös korvauksesta kuntouttavan työtoiminnan järjestämiseen 403,60 €/23.5.2016
d) Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskus, HAMELY/556/2016, Päätös korvauksesta kuntouttavan työtoiminnan järjestämiseen 837,47 €/24.5.2016
e) Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä, yhtymähallituksen pöytäkirja 4/2016 24.5.2016
f) Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä, yhtymävaltuuston pöytäkirja 2/2016 24.5.2016
g) Etelä-Suomen aluehallintovirasto, päätös ESAVI/11033/07.03.06/2015, Erityisavustuksen myöntäminen Kartanon koulun peliareena -hankkeelle 18.000,00 €/24.5.2016
h) Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä, yhtymähallituksen pöytäkirja 5/2016
30.5.2016
i) Hämeen liitto, maakuntahallituksen pöytäkirja 6/2016 30.5.2016
j) Hämeen liitto, maakuntavaltuuston pöytäkirja 1/2016 30.5.2016
k) Hämeenlinnan kaupunki, pelastuslautakunnan pöytäkirja 3/2016 2.6.2016
l) Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä, yhtymähallituksen pöytäkirja 6/2016
6.6.2016
m) Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, hallituksen pöytäkirja 6/2016
8.6.2016
n) Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, valtuuston pöytäkirja 2/2016
8.6.2016
o) Etelä-Suomen aluehallintovirasto, päätös ESAVI/4921/07.03.03/2016, Päätös oikaisuvaatimukseen koskien nuorten työpajatoiminnan valtionavustushakemuksen hylkäämistä/8.6.2016
p) Etelä-Suomen aluehallintovirasto, ympäristölupavastuualue, ESAVI/4461/2016,
Kuulutus/Vesilain mukainen lupahakemus/13.6.2016
q) Ypäjän Hevossairaala Oy, yhtiökokouksen pöytäkirja 9.6.2016

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

____________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

YPÄJÄN KUNTA
Kaupunginhallitus

pykälä
75

kokouspäivä
28.6.2016

sivu
117

VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

Kh 75 §

Hallintosäännön 18 §:n mukaan asian ottamisesta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi
voi päättää kaupunginhallitus, kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja kaupunginjohtaja. Hallintosäännön 19 §:n mukaan kaupungin viranomaisen on ilmoitettava kaupunginhallitukselle ja lautakunnalle niiden määräämällä tavalla niistä päätöksistä, jotka
voidaan ottaa kaupunginhallituksen tai lautakunnan käsiteltäväksi.
Kaupunginhallituksen kokouksen yhteydessä ovat nähtävinä kaupunginjohtajan ja
taloussihteerin päätöspöytäkirjat.

Kj:n esitys:
Kaupunginhallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi
- kaupunginjohtajan päätökset §:t 14 -15
- taloussihteerin päätökset §:t 40 – 51, 55
ja päättää, ettei ym. päätöksiä oteta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

____________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

YPÄJÄN KUNTA
Kaupunginhallitus

pykälä
76

kokouspäivä
28.6.2016

sivu
118

VALTUUSTOPÄÄTÖSTEN LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO

Kh 76 §
Valtuusto on kokoontunut toimintavuoden toiseen kokoukseensa 26.5.2016.

Kj:n esitys:
Kaupunginhallitus kuulee valtuuston tekemät päätökset ja Kuntalain 23
§:n mukaan panee tehdyt päätökset täytäntöön.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

________________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

YPÄJÄN KUNTA
Kaupunginhallitus

pykälä
77

kokouspäivä
28.6.2016

sivu
119

PYYNTÖ KIINTEISTÖVEROTUKSESTA VAPAUTUMISEEN

Kh 77 §

Kiinteistö Oy Palikkalan Hirvimaja on jättänyt vapautushakemuksen omistamansa
kiinteistön kiinteistöverosta vuodesta 2016 alkaen. Vapautushakemus koskee osoitteessa Ruokosuontie 144 sijaitsevaa, Hirvelä 981-402-0007-0591-X –nimistä kiinteistöä; kiinteistölle on rakennettu riistamaja.
Hakemusta perustellaan mm. seuraavasti:
Kiinteistöyhtiön omistaa 20 Ypäjän Riistamiehet ry:n jäsentä ja vuosittain majaa käyttää noin 30 seuran jäsentä. Osakkaat maksavat majan käytöstä aiheutuneet kulut ja
muut käyttäjät vuotuisen käyttömaksun. Muunlaisia tulonhankkimismahdollisuuksia
yhtiöllä ei ole. Toiminnalla ei ole tarkoitus tavoitella voittoa ja osakeyhtiömuoto on
valittu omistusjärjestelyiden vuoksi. Kiinteistöllä ei voida harjoittaa metsästysharrastuksen lisäksi muunlaista toimintaa. Toiminta keskittyy muutamaan kuukauteen vuodessa (lokakuu-tammikuu).
Kiinteistö Oy Palikkalan Hirvimaja toteaa hakemuksessaan, että riistamajan käyttö
vastaa kiinteistöverolain 13 a §:n mukaista toimintaa ja toivoo kunnalta myötämielistä
suhtautumista verovapautushakemukseen.
Kiinteistövero verovuonna 2015 on 172,60 €.

Kj:n esitys:
Kiinteistöverolain 13 a § kuullaan kokouksessa.
Kaupunginhallitus päättää esittelystä.

Päätös:

Asian käsittelyä jatketaan kunnanhallituksessa lisäselvityksen jälkeen.

___________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

YPÄJÄN KUNTA
Kaupunginhallitus

pykälä
78

kokouspäivä
28.6.2016

sivu
120

EHDOTUKSET KANTA-HÄMEEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TALOUSSUUNNITELMAAN 2017 - 2020
Kh 78 §

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on pyytänyt ehdotuksia sairaanhoitopiirin kuntayhtymän taloussuunnitelmaan vuosille 2017 - 2020.
Ehdotusten odotetaan tuottavan tietoa mm. palvelujen tulevaan käyttöön vaikuttavista
muutostekijöistä sekä tarpeista erikoissairaanhoidon palvelujen suuntaamiseen ja painotuksiin.
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä on esittänyt, että Forssan sairaala ja K-H:n
keskussairaala voivat jatkaa rakentavaa yhteistyötä ja etsiä sellaisia toimintamalleja,
joissa molempien osapuolten vahvuudet voidaan hyödyntää ja sairaaloiden kapasiteetti
on mahdollisimman tehokkaassa käytössä.
Sopimusohjausjärjestelmän säilyttäminen ja shp:n kiinteään vuosihintaan perustuvan
sopimusohjausjärjestelmän jatkuminen on tärkeää.
Talouden alijäämän kattamisohjelman jatkaminen lienee kannatettava ajatus.
FSHKY:n näkemys koskien niin potilasohjauksen kehittämistä kuin eri toimijoiden
kanssa harjoitettavaa yhteistyötä on nähtävä tärkeäksi.
Pääsääntöisesti hyvinvointikuntayhtymän näkemykset kelpaavat toimimaan Ypäjän
kunnan näkemyksinä.
Liitteenä (liite 21) on nähtävissä FSHKY:n ehdotukset pyydettyyn taloussuunnitelmaan vuosille 2017 - 2020.
Sosiaali- ja terveydenhuollon reformin eteneminen antaa aiheen jatkuvaan tilanteen
seurantaan ja tarkkailuun. Maakunnassa euromääräisesti suurissa rakentamishankkeissa tulee edetä rauhallisesti ja harkiten sekä olla kuulolla kaiken aikaa muuttuvassa tilanteessa. Tärkeätä on maakunnan eri seutualueilla turvata nykyisten palvelujen jatkuminen, sillä se tuo elinvoimaa peruskuntiin.
Kj:n esitys:
Edellä asiakohdassa esille tuodut näkökohdat (pääosin FSHKY:n toimintaan pohjautuen) sopivat toimimaan Ypäjän kaupungin näkemyksenä
pyydettyyn asiaan.
Herkkä ja kaiken aikaa käymistilassa oleva sote-reformi antaa aiheen
kokonaistilanteen jatkuvaan seurantaan. Koska muutoksesta on tullut lähes pysyvä olotila, on hyvin mahdollista, että yllättäviäkin ja euromääräisesti suuria investointeja ilmaantuu suunnitelmakauden ohjelmiin.
Niistä on saatava ajoissa riittävää tietoa.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

YPÄJÄN KUNTA
Kaupunginhallitus

pykälä
79

kokouspäivä
28.6.2016

sivu
121

TALOUSARVION 2017 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2017 – 2019 LAADINTAOHJEET

Kh 79 §

Hallintosäännön 20 §:n mukaan valtuusto hyväksyy talousarviossa vastuualuekohtaiset ja hankekohtaiset toimintatavoitteet, määrärahat ja tuloarviot.
Hallinto-osastossa on laadittu ohje, liite 22, koskien vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017 – 2019 taloussuunnitelmaa.
Talousarvio laaditaan valtuuston hyväksymän talousarvioasetelman mukaisesti.

Kj:n esitys:
Kaupunginhallitus hyväksyy edellä mainitun liitteen (liite 22) mukaisen
ohjeen toimimaan vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017 – 2019 taloussuunnitelman laadinnassa.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

________________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

YPÄJÄN KUNTA
Kaupunginhallitus

pykälä
80

kokouspäivä
28.6.2016

sivu
122

ERON MYÖNTÄMINEN KAUPUNGINHALLITUKSEN VARAJÄSENYYDESTÄ

Kh 80 §

Kaupunginhallituksen varajäsen Kaija Suksi on jättänyt 7.6.2016 kaupunginhallitukselle eroanomuksen. Eronpyyntö perustuu paikkakunnalta muuttoon.

Kj:n esitys:
Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se myöntää eron Kaija Suksille kaupunginhallituksen varajäsenyydestä. Ero esitetään myönnettäväksi paikkakunnalta poismuuton johdosta.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

________________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

YPÄJÄN KUNTA
Kaupunginhallitus

pykälä
81

kokouspäivä
28.6.2016

sivu
123

________________________________________________________________________________
LUOTTAMUSHENKILÖPAIKAN UUDELLEEN TÄYTTÄMINEN

Kh § 81
Kaija Suksille on myönnetty ero kaupunginhallituksen varajäsenyydestä paikkakunnalta poismuuton johdosta.

Kj:n esitys:
Kaupunginhallitus esittää valtuustolle uuden henkilön valitsemista Kaija
Suksin tilalle jäljellä olevaksi valtuusto/hallituskaudeksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

________________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

YPÄJÄN KUNTA
Kaupunginhallitus

pykälä
82

kokouspäivä
28.6.2016

sivu
124

_________________________________________________________________________
KAUPUNGINHALLITUKSEN ELOKUINEN KOKOUS,
AIKATAULU KOSKIEN SYKSYN KOKOUKSIA 2016

Kh 82 §

Kesälomakauden ensimmäinen, mutta järjestyksessään kuitenkin kymmenes hallituksen kokous vuonna 2016 on sovittu (kj. ja kh:n pj.) pidettäväksi tiistaina 16.8.2016 klo 18 alkaen.

Kj:n esitys:
Kokous 10/2016 pidetään tiistai-iltana 16.8.2016 klo 18 alkaen.
Mainitussa kokouksessa käydään läpi syksyn 2016 kokousaikataulu.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

________________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

YPÄJÄN KUNTA
Kaupunginhallitus

pykälä
84

kokouspäivä
28.6.2016

sivu
125

OSA-AIKAINEN LIIKUNNANOHJAAJAN TOIMI

Kh 84 §

Liikunnanohjaaja Jarno Heino on pyrkinyt opiskelemaan. Mikäli Heino
saa opiskelupaikan (tieto tulee 1.7.), hän irtisanoutuu toimestaan. Osaaikaiseen liikunnanohjaajan toimeen on yhdistetty Kartanon koulun liikunnanopettajan tehtävät toistaiseksi (tilanne tarkistetaan lukuvuosittain).
Koulut alkavat 16.8.2016. Tällöin opettajien tulisi olla valittu tehtäviinsä. Tästä syystä liikunnanohjaajan toimi on julistettava välittömästi haettavaksi, jos Jarno Heino irtisanoutuu toimestaan.

Kj:n esitys:
Kaupunginhallitus myöntää sivistystoimelle luvan täyttää osa-aikainen
liikunnanohjaajan toimi toistaiseksi, mikäli Jarno Heino irtisanoutuu
toimestaan.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

____________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

YPÄJÄN KUNTA
Tekninen lautakunta
Kaupunginhallitus

pykälä
22
85

kokouspäivä
17.6.2016
28.6.2016

sivu
27
126

________________________________________________________________________________
KIINTEISTÖHOITAJAN TOIMEN TÄYTTÄMINEN
Tela 22 §

Kiinteistönhoitaja Keijo Manninen on irtisanoutunut kiinteistönhoitajan toimesta
eläkkeelle siirtymisen johdosta 1.10.2016 alkaen. Ypäjän kaupungin talouden tasapainottamistoimenpiteiden mukaan avoimen viran taikka toimen täyttäminen edellyttää
kaupunginhallituksen päätöstä.
Kiinteistönhoitaja Keijo Mannisen tehtävänä on ollut mm. vuokralle annettujen kiinteistöjen talonmiestehtävät ja vesilaitoksen hoitajan sijaisuuksien hoito.
Teknisen toimen kiinteistöjen ja vesilaitoksen hoito ja kunnossapitotehtävät edellyttävät, että kiinteistönhoitajan toimi täytetään jatkossakin.
Tj:n esitys: Tekninen lautakunta anoo kaupunginhallitukselta oikeutta täyttää avoimeksi tuleva kiinteistönhoitajan toimi.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.
__________________________

Kh 85 §

Kj:n esitys:
Kaupunginhallitus hyväksyy kaupungin teknisen lautakunnan päätösehdotuksen.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

____________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

YPÄJÄN KUNTA
Kaupunginhallitus

pykälä

kokouspäivä
28.6.2016

sivu
127

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA MUUTOKSENHAKUKIELLOT
MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen perusteet
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
Pykälät:73 - 85
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät:
HValL 3 §:n 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.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite:
Ypäjän kaupunginhallitus
Perttulantie 20
32100 YPÄJÄ
kunta@ypaja.fi
Pykälät:
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätösten
katsotaan yleisesti tulleen kunnan jäsenten tietoon pöytäkirjan nähtävänä olopäivänä
4.7.2016.
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän
allekirjoitettava.

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje liitetään pöytäkirjanotteeseen.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

