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KÄSITELTÄVÄT ASIAT  
 
Nro Liite  
42 21 Osajäsenyyssopimuksen siirtäminen 1.1.2014 voimaantulevan perusso-

pimuksen liitteeksi 
43 22 Ypäjän kunnan hallintosäännön tarkistaminen 
44 23 Ypäjän kunnanhallituksen johtosäännön tarkistaminen 
45 24 Sivistystoimen johtosääntö 
46  Perusturvalautakunnan toiminnan päättyminen ja lautakunnan johto-

säännön kumoaminen 
47 25 Talousarvio 2014, taloussuunnitelma 2014–2016 ja investointisuunni-

telma 2014–2017 
48  FSHKY:n tarkastuslautakunnan jäsenen ja varajäsenen valinta 
49  Muut esille tulevat asiat 
  Valitusosoitus 
 
PÖYTÄKIRJAN 
NÄHTÄVÄNÄPITO 

 Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusoh-
jeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä Ypäjän kunnanviras-
tossa  2.1.2014 klo 9 – 15 

 
PUHEENJOHTAJA   

Matti Alanko 
 
JULKIPANOTODISTUS Tämä kokouskutsu on  julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 
  13.12.2013. 
 
  Ilmoitustaulunhoitaja 
    Tapani Rasila



YPÄJÄN KUNTA   PÖYTÄKIRJA nro sivu 
Kunnanvaltuusto     6/2013  87 
 
  
KOKOUSAIKA  19.12.2013 klo 18.30 – 19.50 
 
KOKOUSPAIKKA   Kunnanvirasto, Perttulantie 
  
SAAPUVILLA OLLEET 
JÄSENET 

 Esityslistan liitteenä 20 olevan nimenhuutoluettelon mukaan 
    
    
    
    
    
    

 

 
MUUT SAAPUVILLA 
OLLEET  

   
  

 

 
LAILLISUUS- JA 
PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 Kokouskutsu esityslistoineen on lähetetty valtuutetuille, kunnanhalli-
tuksen jäsenille ja kunnanjohtajalle 13.12.2013 ja kokouksesta on il-
moitettu julkisten kuulutusten ilmoitustaululla ja Ypäjän kunnan www-
sivuilla 14.12.2013 ja Forssan Lehdessä 11.12.2013 julkaistuilla ilmoi-
tuksilla. 

 Päätös: Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

 
ASIAT   §:t   42 - 49 
 
PÖYTÄKIRJAN TAR-
KASTUS 

 Valtuuston työjärjestyksen 34 §:n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi 
kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto 
jonkin asian kohdalla ole toisin päättänyt. 
Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Heikki Levomäki ja Terhi 
Löfstedt.   
 

 
PÖYTÄKIRJAN 
ALLEKIRJOITUS JA 
VARMENNUS 

  
Matti Alanko 
puheenjohtaja  

 
Erkki Virolainen  
pöytäkirjanpitäjä 

 
PÖYTÄKIRJAN 
TARKASTUSAIKA 

  
 30.12.2013  

 
 
ALLEKIRJOITUKSET 
 

  
Heikki Levomäki Terhi Löfstedt 
pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja 

 

 
PÖYTÄKIRJA ON OL-
LUT YLEISESTI NÄH-
TÄVÄNÄ 

 Ypäjän kunnanvirastossa 2.1.2014 klo 9 – 15  
 
Arkistonhoitaja  
                                            Tapani Rasila 



YPÄJÄN KUNTA  pykälä kokouspäivä  sivu  

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 
 

 

   
 

Kunnanhallitus    175 25.11.2013   249  
Kunnanvaltuusto   42 19.12.2013   88 
 

 
 
 
OSAJÄSENYYSSOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN 1.1.2014 VOIMAANTULEVAN PERUS-
SOPIMUKSEN LIITTEEKSI 
 
 
Kh 175 § FSTKY:n peruskunnat ja Someron kaupunki hyväksyivät joulukuussa 2012 valtuusto-

jen yhtäpitävillä päätöksillä 1.1.2013 voimaan tulleen perussopimuksen muutoksen, 
jolla Someron kaupunki liittyi FSTKY:n osajäseneksi ympäristöterveydenhuollon jär-
jestämisen osalta. Samalla hyväksyttiin perussopimuksen liitteenä oleva FSTKY:n jä-
senkuntien ja Someron kaupungin välinen osajäsenyyssopimus. Tämä osajäsenyysso-
pimus on liitteessä 53 (Liite perussopimukseen, Osajäsenyyssopimus). 

 
 Yhtymähallitus on ehdottanut osajäsenyyssopimuksen siirrettäväksi sellaisenaan Fors-

san seudun hyvinvointikuntayhtymän (FSHKY) perussopimuksen liitteeksi ottaen kui-
tenkin huomioon uuden perussopimuksen sisältämät muutokset. 

 
  Kj:n esitys: Kunnanhallitus esittää liitteen 53 mukaisen perussopimuksen (= osajäse-

nyyssopimuksen) koskien Someron kaupunkia valtuustolle hyväksyttäväksi. 
 
 Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.  
 
 Kunnanvaltuuston varapuheenjohtaja Jari Hepomaa poistui kokouksesta asian tultua 

käsitellyksi klo 18.59. 
 
 ____________ 
 
 
Kv 42 § Liite 21 
 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
 

____________________



YPÄJÄN KUNTA  pykälä kokouspäivä  sivu  

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 
 

 

   
 

Kunnanhallitus  186 10.12.2013  267 
Kunnanvaltuusto   43 19.12.2013   89 
 
 

   
YPÄJÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNNÖN TARKISTAMINEN 
 
Kh  186 § Hallintosäännön muutostarpeen aiheuttaa Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän 

toiminnan alkaminen vuoden 2014 alusta lukien.  
  
 Vuoden 2014 alusta lukien Ypäjän kunta siirtää suurimman osan perusturvan nykyi-

sistä tehtävistä perustettavalle Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymälle ja se aiheut-
taa tarpeen muokata kunnan hallinto-organisaatiota. 

  
Samoin vuoden 2014 alusta lukien siirretään varhaiskasvatus sivistystoimen tehtävä-
alueelle. 
 
Hallintosääntöön on lisäksi tehty eräitä muita pieniä muutoksia ja tarkennuksia. 
  
Esityslistan liitteenä 58 on hallintosääntöluonnos, joka esitellään tarkemmin kokouk-
sessa. 
  
 
Kj:n esitys: Kunnanhallitus esittää liitteen 58 mukaisen hallintosääntöluonnoksen 
valtuustolle hyväksyttäväksi.  
 
 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 

 
 

_____________________ 
 
Kv 43 § Liite 22 
 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
 
 ____________________



YPÄJÄN KUNTA  pykälä kokouspäivä  sivu  

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 
 

 

   
 

Kunnanhallitus    187 10.12.2013   268  
Kunnanvaltuusto   44 19.12.2013   90 
 
 

  
YPÄJÄN KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNNÖN TARKISTAMINEN 
 
Kh 187 § Kunnanhallituksen johtosäännön muutostarve aiheutuu organisointimuutoksista, joita 

tehdään vuoden 2014 alusta lukien.  
  
 Vuoden 2014 alusta lukien perusturvalautakunta lakkautetaan ja lautakunnan tehtävät 

siirtyvät kunnanhallituksen tehtäväksi. 
  
 Kunnanhallituksen johtosääntöön on lisäksi tehty eräitä muita pieniä muutoksia ja 

tarkennuksia. 
  
 Esityslistan liitteenä 59 on kunnanhallituksen johtosääntöluonnos, joka esitellään tar-

kemmin kokouksessa. 
  
 
 Kj:n esitys: Kunnanhallitus esittää liitteenä 59 olevan johtosääntöluonnoksen val-

tuustolle hyväksyttäväksi. 
 

 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.  
 
 
_____________________ 
 

Kv 44 § Liite 23 
 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
____________________ 



YPÄJÄN KUNTA  pykälä kokouspäivä  sivu  

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 
 

 

   
 

Sivistyslautakunta  52  06.11.2013  3 
Kunnanhallitus    180 25.11.2013   258  
Kunnanhallitus    188 10.12.2013   269  
Kunnanvaltuusto   45 19.12.2013   91  
 
 

  
SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 
 
 
Sivla 52 § Varhaiskasvatus siirtyy sivistystoimeen 1.1.2014 alkaen.  Tästä syystä johtosääntöön 

joudutaan tekemään muutoksia.  Liitteenä lähetetään luonnos uudeksi sivistystoimen 
johtosäännöksi.   

 
 Rehtorin päätösehdotus: Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle edelleen 

kunnanvaltuustolle esitettäväksi liitteenä olevaa johtosääntöluonnosta hyväksyttäväksi 
sivistystoimen johtosäännöksi 1.1.2014 alkaen. 

 
 Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
 ____________ 
  
 
Kh 180 § Luonnos sivistystoimen johtosäännöksi 1.1.2014 alkaen on esityslistan liitteenä 56.  
 
 Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus jättää asian pöydälle 
 
 
 Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
 ____________ 
 
 
Kh 188 § Viraston johtoryhmä käsitteli pöydälle jätettyä sivistystoimen johtosääntöä 3.12.2013. 

Tarkentunut luonnos sivistystoimen johtosäännöksi, joka astuu voimaan 1.1.2014, on 
esityslistan liitteenä 60. 

 
 

Kj:n esitys: Kunnanhallitus esittää liitteenä 60 olevan tarkentuneen sivistystoimen 
johtosääntöluonnoksen valtuustolle hyväksyttäväksi. 
 
 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 

 
 _____________________ 
 
 
Kv 45 § Liite 24 
 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 

____________________ 



YPÄJÄN KUNTA  pykälä kokouspäivä  sivu  

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 
 

 

   
 

Kunnanhallitus    189 10.12.2013   270  
Kunnanvaltuusto   46 19.12.2013   92 
 
 

 
 
PERUSTURVALAUTAKUNNAN TOIMINNAN PÄÄTTYMINEN JA LAUTAKUNNAN 
JOHTOSÄÄNNÖN KUMOAMINEN 
 
 
Kh  189 § Forssan kaupunki sekä Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kunnat ovat teh-

neet päätöksen Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymän muuttamisesta Fors-
san seudun hyvinvointikuntayhtymäksi.  

 
 Sosiaalipalvelujen siirtyminen Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän tuotettaviksi 

ja järjestettäviksi merkitsee kuntien sosiaalipalvelujen toimintojen ja henkilöstön siir-
toa kuntayhtymään.  

 
 Perusturvalautakunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan 15.10.2013 §:ssä 64 ja esittä-

nyt, että lautakunnan toiminta lopetetaan vuodenvaihteessa 2013/2014 ja kunnanhalli-
tus asettaa tilalle hyvinvointitoimikunnan. 

 
 Kunnanvaltuuston 8.11.2012 §:ssä 29 hyväksymä perusturvan päävastuualueen johto-

sääntö tulee kumota 1.1.2014 alkaen. 
 
 
 Kj:n esitys: Perusturvalautakunnan toiminta päättyy vuodenvaihteessa 2013/2014 ja 

kunnanhallitus asettaa tilalle nykyisistä lautakunnan jäsenistä koostuvan hyvinvointi-
toimikunnan. Perusturvalautakunnan toiminnan päättyminen esitetään valtuustolle hy-
väksyttäväksi. 

 
 Samaten kunnanhallitus esittää valtuustolle perusturvan päävastuualueen johtosäännön 

kumottavaksi 1.1.2014 alkaen. Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän toiminta al-
kaa edellä mainittuna ajankohtana.  

 
 
 Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
 
 _____________________ 
 
Kv 46 §  
 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
 

____________________ 



YPÄJÄN KUNTA  pykälä kokouspäivä  sivu  

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 
 

 

   
 

Kunnanhallitus  149 22.10.2013  207 
Kunnanhallitus  190 10.12.2013  271 
Kunnanvaltuusto   47 19.12.2013   93 
 

 
 
TALOUSARVIO 2014, TALOUSSUUNNITELMA 2014–2016 JA INVESTOINTISUUNNI-
TELMA 2014–2018 
 
 
Kh 149 § Kunnanhallitus antoi 25.6.2013 § 104 hallintokunnille ohjeet vuosien 2014–2016 ta-

loussuunnittelulle. Hallintokunnille annettiin ohje, että kokonaismäärärahat eivät saa 
nousta yhtään (nousuprosentti 0).  

  
Hallintokuntien toivottiin myös ottavan huomioon seuraavat näkökohdat: 
- vaihtoehtojen miettiminen lautakunnissa tärkeää 
- kulupuoleen tulee kiinnittää erityistä huomiota.  
 
Lautakuntien taloussuunnitelma- ja investointisuunnitelmaesitykset pyydettiin 
15.10.2013 mennessä. 
 
Niistä on koottu alustava luonnos talousarvioksi, taloussuunnitelmaksi ja investointi-
suunnitelmaksi, joka lähetetään esityslistan mukana.  
 
Lautakuntien esittelijöitä ja valmistelijoita on kutsuttu esittelemään kunnanhallituksel-
le talousarvio- ja -suunnitelmaesityksen keskeinen sisältö seuraavasti: 
 
 klo 09.30   johtamis- ja hallintotoimi 
 klo 10.00   perusturva 

 ruokailu klo 11.30 – 12.30 välisenä aikana 

 klo 12.30   sivistystoimi 
 klo 13.30   tekninen toimi  
 
Talousarvioluonnos (keskeneräinen) 2014 jaetaan kunnanhallituksen kokouksessa.  
 
 
Kj:n esitys: Kunnanhallitus antaa talousarvion ja siihen liittyvän muun valmistelun 
jatkotyöstämisen viranhaltijoiden tehtäväksi.  
 
 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 

 
 ________________ 
 
Kh 190 § Talousarvion laadintatyö jatkuu kiireellisenä asioiden ollessa vielä keskeneräisiä. 

Budjetin laadinta vuodelle 2014 on poikkeuksellisen vaativa, niin ikään taloussuunni-
telma vuosille 2014-2016 on keskeneräinen. Myös investointisuunnitelma 2014-2017 

 on työstettävänä. Työtä asioiden valmiusasteen parantamiseksi tehdään kaiken aikaa. 
Valtuustokäsittelyssä talousarvio ja mainitut suunnitelmat ovat sovitun mukaisesti 
19.12.2013. 



YPÄJÄN KUNTA  pykälä kokouspäivä  sivu  

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 
 

 

   
 

Kunnanhallitus  190 10.12.2013  272 
Kunnanvaltuusto   47 19.12.2013   94 
 
 

 
 
 (TALOUSARVIO 2014, TALOUSSUUNNITELMA 2014–2016 JA INVESTOINTISUUNNI-
TELMA 2014–2018 … jatkuu) 
 
 Esityslistan liitteinä 61 ja 62 on talousarvio 2014, taloussuunnitelma 2014–2016 ja 

investointisuunnitelma 2014–2017. 
 
 
 Havainnot esityslistan liitteinä ilmenevistä asiapapereista: 
 
 Tuloslaskelma on paljon kertova ja ratkaiseva suunnan näyttäjä. Tiliryhmätasolla ole-

vasta tuloslaskelmasta ilmenee mm. tulorahoitus, joka on osoittautumassa poikkeuk-
sellisen hyväksi eritoten verotulokertymän osalta, myöskin kiinteistöverot ovat kas-
vussa (valtuusto korotti kiinteistöveroprosentteja) eikä yhteisöverotuottokehityskään 
näytä huonolta. Verotulokertymäksi arvio osoittaa 6,9 milj. euroa, kiinteistöverotuotto 
korotettujen prosenttien myötä kohoaa 350 000 euroon ja yhteisöverotuotto on 
250 000 euroa (yhteensä siis 7,5 milj. euroa).  

 
 Valtionosuudet ilmentävät laskua, mikä perustui jo aiempaan valtiovarainministeriön 

ilmoitukseen. 
 
 Poistojen määrä on suuri. 
 
 Vuosikate, talousarvion tärkeimpänä tunnuslukuna, osittaa lähes 550 000 euron yli-

jäämää, jolla pystytään kattamaan poistoista yli 4/5 (eli prosenteissa ilmaistuna 82,9 
%). 

 
 Tilikauden lopputulema isosta poistojen määrästä johtuen osoittaa tässä vaiheessa 

runsaan 100 000 euron alijäämää.  
 
 Kaiken kaikkiaan tilannetta on kokonaisuudessaan pidettävä hyvänä. Työ valmistelun 

loppuunsaattamiseksi jatkuu. 
 
 
 Kj:n esitys: Kunnanhallitus merkitsee tämän hetkisen tilanteen tiedokseen, ohjeistaa 

virkahenkilökunnan jatkamaan valmistelun päätökseen viipymättä niin, että talousar-
vio, taloussuunnitelma ja investointisuunnitelma tuleville vuosille voivat olla valtuus-
tokäsittelyssä alkuperäisen aikataulun mukaan 19.12.2013. 

 
 Kunnanjohtaja ja kunnanhallituksen puheenjohtaja ovat sopineet ylimääräisestä kun-

nanhallituksen kokouksesta, joka on suunniteltu pidettäväksi 17.12.2013. 
 
 
 Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
 
 _____________________ 



YPÄJÄN KUNTA  pykälä kokouspäivä  sivu  

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 
 

 

   
 

Kunnanhallitus    196 17.12.2013  283   
Kunnanvaltuusto   47 19.12.2013   95 
 
 

 
 
 (TALOUSARVIO 2014, TALOUSSUUNNITELMA 2014–2016 JA INVESTOINTISUUNNI-
TELMA 2014–2018 … jatkuu) 
 
Kh 196 §  Tämän talousarvion, taloussuunnitelman ja investointisuunnitelman tekeminen on 

työllistänyt eri osastoja muiden toimintojen ohessa. Liitteenä 64 oleva viimeisin ja 
tarkentunut talousarvio 2014, taloussuunnitelma 2014-2016 ja investointisuunnitelma 
2014-2018  muodostaa käsittelyssä pohjan päätöksenteolle. 

 
 

Kj:n esitys: Kunnanhallitus esittää talousarvio 2014, taloussuunnitelma 2014-2016 ja 
investointisuunnitelma 2014-2018 valtuustolle hyväksyttäväksi siihen tehtyine muu-
toksineen. Lopputuloksena on lähes sadantuhannen euron ( 98 300) ylijäämä, vuosi-
katteen kohotessa lähelle kahdeksaa sataatuhatta euroa (764 500), poistot (678 900) 
saadaan kokonaan katetuksi ja tulosta voidaan kokonaisuudessaan pitää olosuhteet 
huomioon ottaen erittäin hyvänä. Liite 64. 
 
 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.  
 
Kunnanhallituksen puheenjohtaja Markku Leppälahti oli esteellisenä poissa kokouk-
sesta henkilöstösuunnitelman käsittelyn ja päätöksenteon ajan klo 18.40 – 18.50.  Pu-
hetta johti Leppälahden poissaolon ajan kunnanhallituksen 2. varapuheenjohtaja Eija 
Kara. 
 
____________ 

 
 
Kv 47 § Kunnanhallitus kokoontuu ylimääräiseen kokoukseen 17.12.2013 käsittelemään talo-

usarviota, taloussuunnitelmaa ja investointisuunnitelmaa. Lopullinen talousarvio eh-
dotus jaetaan valtuutetuille ennen valtuuston kokousta 19.12.2013. Esityslistan muka-
na toimitetaan kuitenkin valtuutetuille kunnanhallituksen liite, jota kunnanhallitus 
17.12.2013 käsittelee. 

 
 Kj:n esitys: Kunnanvaltuusto hyväksyy kunnanhallituksen 17.12.2013 tarkentuneen 

ehdotuksen talousarvioksi 2014, taloussuunnitelmaksi 2014-2016  ja investointisuun-
nitelmaksi 2014-2018. 

 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 

 
Kunnanvaltuutettu puheenjohtaja Markku Leppälahti ei esteellisenä osallistunut hen-
kilöstösuunnitelman käsittelyn ja päätöksentekoon. 
 
____________________ 



YPÄJÄN KUNTA  pykälä kokouspäivä  sivu  

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 
 

 

   
 

Kunnanhallitus  197 17.12.2013  284 
Kunnanvaltuusto   48 19.12.2013  96 
 

 
 
 
FSHKY:N TARKASTUSLAUTAKUNNAN JÄSENEN JA VARAJÄSENEN VALINTA 
 
Kh 197 § Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän perussopimuksen IV luvun 21 §:n mukaan 

kukin jäsenkunta nimeää ehdokkaansa lautakuntaan, jonka yhtymäkokous valitsee.  
Jäsenten ja varajäsenten tulee olla kuntien valtuustojen jäseniä.  yhtymäkokous 
valitsee jäsenten keskuudesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 

 
 Tarkastuslautakunnan jäseniä ja heidän henkilökohtaisia varajäseniään valitaan yksi 

jokaisesta jäsenkunnasta ja osajäsenkunnasta. 
 
 Kj:n esitys: Kunnanhallitus tekee valtuustolle esityksen FSHKY:n tarkastuslauta-

kunnan jäsenestä ja hänen henkilökohtaisesta varajäsenestään. 
 
 Päätös: Kunnanhallitus päätti ehdottaa valtuustolle, että se nimeää Ypäjän edustajaksi 

FSHKY:n tarkastuslautakuntaan Pirjo-Riitta Palosen ja hänen henkilökohtaiseksi 
varajäsenekseen Tapio Ahosen. 

 
 ____________ 
 
Kv 48 § 
 
 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin 
 
 

____________________ 



YPÄJÄN KUNTA  pykälä kokouspäivä  sivu  

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 
 

 

   
 

Kunnanvaltuusto  49 19.12.2013   97  
 
 

 
 
MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 
 
Kv 49  § Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen on valtuustoryhmällä tai val-

tuutetulla oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevista 
asioista. Aloite annetaan puheenjohtajalle. Aloitetta ei oteta heti käsiteltäväksi, vaan 
se lähetetään kunnanhallituksen valmisteltavaksi. (Kv:n työjärjestys kohta 5) 

 
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Matti Alanko kiitti valtuutettuja, kunnanhallitus ja 
virkamiehistöä hyvin sujuneesta vuodesta ja toivotti kaikille rauhaisaa joulua ja hyvää 
uutta vuotta. 

 
____________________ 



YPÄJÄN KUNTA  pykälä kokouspäivä  sivu  

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 
 

 

   
 

Kunnanvaltuusto   19.12.2013  98 
 
 

 
 
VALITUSOSOITUS 
 
 MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
  Kieltojen perusteet 

Seuraavista päätöksistä  ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska pää-
tös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 

 Pykälät: 49  
   
 Hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta 

valittamalla: 
 Pykälät ja valituskieltojen perusteet: 
 
 VALITUSOSOITUS  
 Valitusviranomainen ja -aika      
 Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. 
 
           Viranomainen,  jolle valitus tehdään, osoite ja postiosoite: 
  Hämeenlinnan hallinto-oikeus 
  Raatihuoneenkatu 1. PL 640 
  13111 HÄMEENLINNA 
 hameenlinna.hao@om.fi 
 
 Kunnallisvalitus, pykälät:  42 - 48  Valitusaika  30 pv 
 
 Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen 

päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä 
tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä,  saantitodistuksen osoittamana 
aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. 

 
 Hallintovalitus, pykälät:     Valitusaika 
 
 Valitusaika luetaan siitä päivästä, jona valittaja on saanut tiedon päätöksestä tiedoksisaantipäivää kuitenkaan 

lukuunottamatta. Päätösten katsotaan yleisesti tulleen kunnan jäsenten tietoon pöytäkirjan 
nähtävänäolopäivänä  2.1.2014. 

 
 Valituskirjelmä 

Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka osoitetaan valitusviranomaiselle, on ilmoitettava 
- päätös, johon haetaan muutosta, 
- miltä kohdin päätöksen 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 puhelinnumero ja postiosoite, 
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 alkamisajankohdasta 
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu valitusviranomaiselle. 
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, joulu- tai juhannusaatto, vapunpäivä tai arkilauantai, saa valituskirjat 
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. 
 
Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) nojalla 
muutoksen hakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, joka on hallinto-oikeudessa 80 euroa. Maksua ei kuitenkaan peritä eräissä 
em. laissa erikseen määritellyssä asioissa, kuten sosiaaliasioissa eikä julkisoikeudellista palvelussuhdetta, vaaleja, 
kunnallisverosta vapauttamista, valtion avustuksia tai julkisia maksuja koskevissa asioissa ja jos hallinto-oikeus muuttaa päätöstä 
muutoksenhakijan eduksi. 
  

 Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 
 __________ 
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