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KOKOUSAIKA  28.5.2013 klo 19.00 – 19.55 
 
KOKOUSPAIKKA   Kunnanvirasto, Perttulantie 
  
SAAPUVILLA OLLEET 
JÄSENET 

 Esityslistan liitteenä 5 olevan nimenhuutoluettelon mukaan 
    
    
    
    
    
    

 

 
MUUT SAAPUVILLA 
OLLEET  

   
  

 

 
LAILLISUUS- JA 
PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 Kokouskutsu esityslistoineen on lähetetty valtuutetuille, kunnanhalli-
tuksen jäsenille ja kunnanjohtajalle 21.5.2013 ja kokouksesta on ilmoi-
tettu julkisten kuulutusten ilmoitustaululla ja Ypäjän kunnan www-
sivuilla 22.5.2013 ja Forssan Lehdessä 22.5.2013 julkaistuilla ilmoituk-
silla. 
Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaisek-
si. 

 
ASIAT   §:t 22 – 30  
 
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 Sampsa Jaakkola ja Mirja Jo-
kio.  
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KUNTALAISTEN ALOITTEET 
 
Kh 47 § Kuntalain 28 §:n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen 

toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta 
suoritetut toimenpiteet.  

 
Valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvis-
sa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet. 
 
Tehdyt aloitteet: 
 
1) Ypäjänkylän osayleiskaavan eteenpäin viemisen keskeyttäminen (Kv 15.11.2011) 

- aloitteen tekijä: Pasi Uusitalo + 16 valtuutettua tai varavaltuutettua 
Käsittelyvaihe: Kunnanhallitus käsitteli aloitetta kokouksissaan 21.2.2012 sekä 
13.3.2012 ja antoi aloitteeseen liittyvän selvityksen 10.4.2012 pidetyssä valtuuston 
kokouksessa. Aloite on loppuun käsitelty. 

 
2) Valtuustoaloite energiasäästöistä (Kv 15.11.2011) 

- aloitteen tekijä: Vihreiden valtuustoryhmä 
Käsittelyvaihe: Kunnanhallitus käsitteli aloitetta kokouksessaan 21.2.2012 ja antoi 
asiaan liittyvän selvityksensä 10.4.2012 pidetyssä valtuuston kokouksessa.  Aloit-
teessa esitetyt asiat huomioidaan mahdollisuuksien mukaan. Aloite on loppuun kä-
sitelty. 

 
3) Valtuustoaloite ns. Päiväkoti 2 eli entisen toimintakeskuksen soveltuvuudesta las-

ten päiväkoti- ja esiopetustoimintaan (Kv 15.11.2011) 
- aloitteen tekijä: Vihreiden valtuustoryhmä 
Käsittelyvaihe: Kunnanhallitus käsitteli aloitetta kokouksessaan 21.2.2012 ja antoi 
asiaan liittyvän selvityksensä 10.4.2012 pidetyssä valtuuston kokouksessa. Aloite 
on loppuun käsitelty. 

 
4) Valtuustoaloite kokouspalkkioista (Kv 15.11.2011) 

- aloitteen tekijä: Vihreiden valtuustoryhmä 
Käsittelyvaihe: Kunnanhallitus käsitteli aloitetta kokouksessaan 21.2.2012 ja antoi 
asiaan liittyvän selvityksensä 10.4.2012 pidetyssä valtuuston kokouksessa. Aloite 
on loppuun käsitelty. 

 
 

5) Valtuustoaloite hallinnollisista säästöistä (Kv 15.11.2011) 
- aloitteen tekijä: Vihreiden valtuustoryhmä 
Käsittelyvaihe: Kunnanhallitus käsitteli aloitetta kokouksessaan 21.2.2012 ja antoi 
asiaan liittyvän selvityksensä 10.4.2012 pidetyssä valtuuston kokouksessa. Aloite 
on loppuun käsitelty. 
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(KUNTALAISTEN ALOITTEET… jatkuu) 
 
Kh 47 § 

6) Valtuustoaloite hoivahenkilökunnan resursseista (Kv 10.4.2012) 
- aloitteen tekijä: Vihreiden valtuustoryhmä 
Käsittelyvaihe: Kunnanhallitus käsitteli aloitetta kokouksessaan 30.10.2012 ja an-
toi asiaan liittyvän selvityksensä 8.11.2012 pidetyssä valtuuston kokouksessa.  
Aloite on loppuun käsitelty 

 
7) Valtuustoaloitteena tehty lisäselvityspyyntö aloitteeseen annettuun vastaukseen 

(Kv 8.11.2012) 
- aloitteen tekijä: Vihreiden valtuustoryhmä 
Käsittelyvaihe: Valmistelussa. 

 
 

Kj:n esitys: Kunnanhallitus toteaa tilanteen eli kuusi (6) aloitetta on loppuun käsitelty 
ja yksi (1) aloite valmistelussa. Asia saatetaan valtuustolle tiedoksi. 

 
 Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.  
 
 ____________  
 
 
Kv 22 § Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
  ____________
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KONSERNIOHJEET 
 
 
Kh 53 § Kunnan konserniohjeet on hyväksytty kunnanvaltuuston 18.12.1997 kokouksessa, 

astuneet voimaanvuoden 1998 alussa ja ovat päivityksen tarpeessa.   
 
 Hallintotoimessa on laadittu liitteenä 15 oleva luonnos Ypäjän kunnan konserni-

ohjeiksi 1.6.2013 lukien.  
 
 Kj:n esitys: Kunnanhallitus esittää liitteen 15 mukaiset konserniohjeet valtuustolle 
  hyväksyttäviksi. 
 
 Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.  
 
 ____________  
 
 
Kv 23 § Luonnos Ypäjän kunnan konserniohjeiksi 1.6.2013 lukien on esityslistan liitteenä 6. 
 
 Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
 __________
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____________________________________________________________________________________________ 
 
 
TILINPÄÄTÖS TOIMINTAVUODELTA 2012 

 
Kh 56 §  
 Ypäjän kunnan vuoden 2012 tilinpäätös on koottu esityslistan liitteenä 18 olevaan ti-

linpäätösasiakirjaan (tasekirjaan 2012 mahdollisesti tulevat täydennystiedot jaetaan 
kunnanhallituksen kokouksessa, jolloin lopullinen tasekirja on allekirjoitettavissa). 

 
 Tilikauden alijäämä on 364 191,16 euroa, joka on noin 113 000 parempi kuin budje-

toitu alijäämä (-477 645 euroa). Vuosikate on 284 447,78 €:n positiivinen ja kattaa 
poistoista 43 %.  

 
 Verotulot kasvoivat edellisvuoteen verrattuna 9,4%.  Valtionosuudet vähenivät 1% 

vuoteen 2011 verrattuna. Alijäämäinen tilikauden tulos pienentää kirjanpidon taseen 
ylijäämää ja kunnan taseeseen jää alijäämäisen tuloksen jälkeen 1 962 270,73 €. Kun-
nan omavaraisuusaste oli vuoden 2012 lopussa 68,9 % ja se parani edellisvuodesta. 
Lainamäärä asukasta kohti oli tilinpäätöshetkellä 775 €, mikä on edellisvuotista pie-
nempi. 

 Kj:n esitys:  
 
 Kunnanhallitus allekirjoittaa pöytäkirjan liitteenä 18 olevan tai kokouksessa mahdolli-

sesti tarkentuvan tilinpäätöksen vuodelta 2012 ja esittää kunnanvaltuustolle, että tili-
kauden alijäämä siirretään yli- ja alijäämän tilille. Kunnanhallitus antaa tilinpäätöksen 
tilintarkastajan tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan arvioitavaksi. 

 
  
 Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
 Emmi Ranta ja Pirjo-Maarit Hellman olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian 

käsittelyn ajan klo 18.10 – 18.45. 
 

 ________________ 
 
 
Kv 24 § Tasekirja vuodelta 2012 on esityslistan liitteenä 7.  
 
 Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
 __________ 
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TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2012 
 
Tarkltk. 3 § Kuntalain 71 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on arvioitava, miten kunnanvaltuuston 

 asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat toteutuneet.  
 
 Tilintarkastaja esittää kokouksessa arviointikertomuksen pohjatekstin.    
 

Esitys: Tarkastuslautakunta valmistelee ja allekirjoittaa arviointikertomuksensa vuo-
delta 2012 ja jättää sen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi. 

 
Päätös: Tarkastuslautakunta päätti jättää pöytäkirjan liitteenä 2 olevan arviointi- 
kertomuksensa vuodelta 2012 kunnanvaltuuston käsiteltäväksi. 

 
__________ 

 
 
 
Kv 25 § Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 24.4.2013 on esityslistan liitteenä 9. 
 
 Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
 __________ 
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VUODEN 2012 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN  
MYÖNTÄMINEN 
 
Tarkltk. 2 § Tilivuoden 2012 tilintarkastus suoritettiin 16.4.2013.  
 
 Tilintarkastaja esittää kokouksessa tilintarkastuskertomuksen (KuntaL 75 §) ja antaa 

selostuksen tilintarkastuskertomuksen taustasisällöstä sekä tilintarkastuksen sisällöstä 
yleensä tilivuoden 2012 osalta. 

 
Esitys: Tarkastuslautakunta 

1) merkitsee tilintarkastajan selostuksen sekä tilintarkastuskertomuksen tiedokseen, 
2) saattaa tilintarkastuskertomuksen edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi ja  
3) esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2012 tilinpäätös hyväksytään ja vastuuva-

paus myönnetään tilivelvollisille tarkastetulta tilikaudelta 1.1.–31.12.2012. 
 

Päätös: Tarkastuslautakunta päätti yksimielisesti 

1) merkitä tilintarkastajan selostuksen sekä pöytäkirjan liitteenä 1 olevan tilintarkas-
tuskertomuksen tiedokseen, 

2) saattaa tilintarkastuskertomuksen edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi ja  
3) esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2012 tilinpäätös hyväksytään ja vastuuva-

paus myönnetään tilivelvollisille tarkastetulta tilikaudelta 1.1.–31.12.2012. 
 
__________ 
 

Kv 26 § Tilintarkastuskertomus on esityslistan liitteenä 10. 

 Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
 __________
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TILINTARKASTUSYHTEISÖN VALINTA VUOSILLE 2013 – 2016 
 
Tarkltk 7 § Kuntalain 71 §:n mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaa-

vien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Kuntalain 72 §:n 
1 momenttia on muutettu siten, ettei tilintarkastajien toimikautta sidota enää valtuus-
ton toimikauteen. Valtuusto voi valita tilintarkastajat enintään kuudeksi tilikaudeksi 
eli kuudeksi vuodeksi. Lainmuutos tuli voimaan 1.7.2012. Toimikauden pituus voi-
daan viedä valtuustolle ratkaistavaksi erillisenä asiana tai tilintarkastajan valinnan yh-
teydessä.  
 
Tilintarkastajan valinnan valmistelu on osa tarkastuslautakunnan vastuulle kuuluvaa 
hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä. Tarkastuslautakunnan tehtävä jatkuu 
siihen saakka, kunnes toimikauden viimeisen tilikauden tilintarkastus on suoritettu. 
Keväällä 2013 on siis kaksi toimivaltaista tarkastuslautakuntaa. Ehdotuksen kunnan 
/kuntayhtymän tilintarkastajiksi tekee vuosiksi 2013 - 2016 valittu tarkastuslautakunta. 
Kuntaliitto suosittelee, että uutta tilintarkastuskautta koskevan tarjouspyynnön ja tar-
jousvertailun, mukaan lukien esityksen tilintarkastajan toimikauden pituudesta, val-
mistelee vuosiksi 2009 - 2012 valittu tarkastuslautakunta.   

 
Tarkastuslautakunnan on perusteltua sille kuntalain mukaan kuuluvan koordinaatio-
tehtävän puitteissa kilpailuttaa tytäryhteisöjen tilintarkastus vastaavaksi ajanjaksoksi 
samanaikaisesti kunnan tilintarkastuspalvelujen kilpailuttamisen yhteydessä. Tarkas-
tuslautakunnan toiminta tarjouskilpailun järjestäjänä perustuu kuntalakiin. Sen mu-
kaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yh-
teensovittamisesta huolehtiminen.  Tytäryhteisö toimii hankintayksikkönä tilintarkas-
tajan valinnassa. Valintapäätöksen tekee tytäryhteisön yhtiökokous tai vastaava toi-
mielin ao. yhteisöä koskevassa laissa tai yhtiöjärjestyksessä taikka säännöissä määrä-
tyksi toimikaudeksi. 
 
Tilintarkastuspalvelujen hankinnassa noudatetaan julkisista hankinnoista annettua la-
kia ja valtioneuvoston julkisista hankinnoista antamaa asetusta. Tilintarkastuspalvelu-
jen kilpailuttamisessa on perusteltua noudattaa avointa hankintamenettelyä. Forssan 
kaupunki, Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kunnat, Lounais-Hämeen 
ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä ja Forssan seudun terveydenhuollon kuntayh-
tymä pyysivät yhdessä tarjoukset koskien sekä kuntien että kuntien konserniin kuulu-
vien tytäryhteisöjen tilintarkastuspalveluita.  
 
Vuosiksi 2009 – 2012 valittu tarkastuslautakunta on käsitellyt tilintarkastuspalvelujen 
kilpailuttamista ja sen valmistelua kokouksissaan. Yhteistä seudullista kilpailuttamista 
on valmistellut työryhmä, johon ovat kuuluneet Mika T. Rantala Jokioisten kunnasta, 
Jorma Vettenranta Tammelan kunnasta, Tanja Paassilta Lounais-Hämeen ammatilli-
sen koulutuksen kuntayhtymästä, Soile Haavisto Loimijoen Kuntapalvelut Oy:stä ja 
Leena Järvenpää Forssan kaupungilta. Jokioisten kunnan tarkastuslautakunta pyysi 
tarjoukset Forssan seudun tarkastuslautakuntien puolesta ja tarjouspyyntö julkaistiin 
HILMA:ssa avointa menettelyä noudattaen.  
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Tarjouksen valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. Kokonaistaloudel-
lista edullisuutta arvioidaan sekä hinnan että kokemuksen perusteella. Tarjouspyynnön 
osiot a: Kuntaorganisaatioiden tarkastuspalvelut ja b: tytäryhteisöjen tilintarkastuspal-
velut arvioidaan yhtenä kokonaisuutena.  

 
Määräaikaan 22.2.2013 mennessä saatiin kaksi tarjousta seuraavilta yhtiöiltä: BDO 
Audiator Oy (Audiator) ja KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy (KPMG).   

 
Vertailuperusteet ja tulokset ovat seuraavat  

 
1. Lakisääteisen tilintarkastuksen kokonaishinta sopimuskaudella sisältää matka- ja 
muut kustannukset sekä kokousten sihteeritehtävät sekä erityistehtävien tai hankkei-
den tarkastuspalvelut. Tämän kokonaishinnan painoarvo on 40 %.  

 
Vertailussa Audiator sai maksimipisteet 40,00 pistettä, kokonaishinta 397.832 euroa ja 
KPMG siihen suhteutettuna 33,61 pistettä, kokonaishinta 461 340 euroa  

 
2. Muiden tarkastuspalvelujen hinnan painoarvo on 10 %. 
Vertailussa Audiator sai maksimipisteet 10 pistettä, hinta 30.000 euroa. KPMG sai 
siihen suhteutettuna 7,33 pistettä, hinta 38.000 euroa.  

 
3. Tilintarkastajan ja /tai tilintarkastusyhteisön kokemus arvioitiin suoraan tarjouksen 
liitteenä täytettynä pyydetyn erillisen kokemuslomakkeen pohjalta. Sen painoarvo on 
50 %.  

 
KPMG sai maksimipisteet 50,00 pistettä. Kokemuslomakkeen mukaan KPMG sai pis-
teitä kokemuksesta 95 ja Audiator 89. Audiatorin pisteet suhteutettuna maksimipistei-
siin ovat 46,84.  
Yllä mainituin vertailuperustein tehdyssä tarjousvertailussa Audiator sai yhteensä 
96,84 pistettä ja KPMG 90.95 pistettä. Tehdyn vertailun perusteella Audiatorin tarjous 
on kokonaistaloudellisesti edullisin.  

 
Julkisista hankinnoista annetun lain mukaan hankintasopimus syntyy kirjallisen sopi-
muksen allekirjoittamisella.  
Valtuuston päätöksessä on syytä todeta hankintapäätöksen sitovan kuntaa, kun päätös 
on tullut lainvoimaiseksi ja kun päätökseen perustuva kirjallinen hankintasopimus on 
allekirjoitettu.  

 
Tarjouksista laadittu vertailu on liitteenä.  

 
Kaikki tarjousasiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa. Tarjoukset sisältävät liikesalai-
suuksia, jotka ovat salassa pidettäviä tietoja.  
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Puheenjohtaja: Tarkastuslautakunta ehdottaa, että valtuusto 
 

1. hyväksyy kunnan tilintarkastajan toimikaudeksi vuodet 2013 – 2016 
 

2. hyväksyy liitteenä olevan tarjousvertailun perusteella kokonaistaloudellisesti edulli-
simpana BDO Audiator Oy:n tarjouksen sekä yhtiön kunnan vuosien 2013- 2016 tilin-
tarkastusyhteisöksi 

 
3. hyväksyy vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi Jorma Kesän ja avustavaksi tarkasta-
jaksi Leena Ahosen 

 
4. oikeuttaa kunnanhallituksen kunnan puolesta hyväksymään ja allekirjoittamaan 
BDO Audiator Oy:n kanssa tehtävän lakisääteistä tilintarkastusta ja mahdollisia tar-
jouspyynnössä pyydettyjä muita palveluita koskevan yksityiskohtaisen hankintasopi-
muksen 
 
5. toteaa tämän valtuuston päätöksen sitovan kuntaa, kun päätös on tullut lainvoimai-
seksi ja kun päätökseen perustuva kirjallinen hankintasopimus on allekirjoitettu.  
 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
__________ 
 

 
Kv 27 § Tarjouksista laadittu vertailu on esityslistan liitteenä 8.   
 
 Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
 ____________ 
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YPÄJÄN KUNNAN JULISTAUTUMINEN KAUPUNGIKSI AJANKOHTANA 3.6.- 
9.6.2013 (VIIKKO 23) 
 
 
Kh 76 § Finn-Derbyn aikaan eli 8.6.2013 paljastetaan Siittolanmäellä Emil Cedercreutzin 
  vuonna 1906 veistämä pronssinen hevospatsas ”Ystäväni nummella”. Veistoksen 
  kiviseen jalustaan kiinnitetään myös kaksi Cedercreutzin pronssireliefiä: 
  ”Esteratsastaja” vuodelta 1928 ja ”Kouluratsastus” vuodelta 1930. 
 
 Emil Cedercreutzin säätiö ja museo luovuttavat veistokset Cedercreutzin testamentin 
  säädöskirjan mukaan vain suomalaisen kaupunkiin, joten Ypäjän tulee olla veistoksen 
  luovutushetkellä kaupunki. 
 
 Veistos paljastetaan suomalaisen ammatillisen ratsastuskoulutuksen 80 v. kunniaksi 
  Siittolanmäelle. Veistos pystytetään Siittolanmäen keskelle vanhalle lippukentälle, 
  oppilasruokalan eteen. Veistoksen kotipaikka on Ypäjä ja sen vastaanottaa Suomen 
 Hevosurheilumuseo, joka huolehtii Siittolanmäen muistomerkistä. Museon on myös 
  helpoin hakea veistoksen huoltoon tarvittavaa rahallista tai ammatillista apua, mikäli 
  veistokselle jotain sattuu. 
 
 Emil Cedercreutz on Euroopassa ehdottomasti tunnetuin hevosveistostaiteen mestari, 
  jonka alkuperäistyöt ovat korvaamattoman arvokkaita. Veistoshankkeen neuvottelut 
  käynnistettiin kesällä 2012 Hevosurheilumuseon ja Cedercreutzin museon että säätiön 
  kesken ja nyt ollaan loppusuoralla. Emil Cedercreutzin veistokset julkiteoksina 
  keräävät osakseen myös matkailullisia arvoja kuntaan.  
 
 Luovutus siis edellyttää Ypäjän kunnan julistautumista kaupungiksi luovutushetkellä. 
 40. Finn-Derbyn juhlaviikko on viikolla 23 eli ajankohtana 3.6. – 9.6.2013. 
 
  
  
 Kj:n esitys: Ypäjän kunnanhallitus esittää 28.5.2013 kokoontuvalle valtuustolle 
  kunnan julistautumista kaupungiksi ajankohdaksi 3.6.–9.6.2013 eli viikon 23 ajaksi. 
 
 Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
 
 ________________ 
 
Kv 28 §  
 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
 
 ____________



YPÄJÄN KUNTA  pykälä kokouspäivä  sivu  

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 
 

 

   
 

Perusturvalautakunta  38 24.4.2013   54 
Kunnanhallitus  78 6.5.2013  104 
Kunnanvaltuusto  29 28.5.2013  51 

 
 
PERUSTURVAN  PÄÄVASTUUALUEEN  JOHTOSÄÄNTÖ 
 
Pertltk  38 § Lastenvalvojan tehtävät sisältyvät 31.8.2013 asti sosiaalityöntekijän virkaan. 1.9.2013 
 alkaen lastenvalvojan tehtävät sisältyvät perusturvajohtajan virkaan. Tämä  
 tehtävämuutos vaatii johtosäännön tarkistamistarpeen.  
 
 Ptj:n esitys: Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen  
 kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy pöytäkirjan liitteen 8 mukaisen Ypäjän kunnan  
 perusturvan päävastuualueen johtosäännön tulevaksi voimaan 1.9.2013 ja kumoaa  
 samalla 8.11.2012 § 29 hyväksymänsä perusturvan päävastuualueen johtosäännön. 
 
 Päätös:  Päätösesitys hyväksyttiin. 
    
 
 
Kh 78 § Kj:n esitys: Kunnanhallitus hyväksyy perusturvalautakunnan tekemän 
  päätösesityksen. Esitys menee valtuuston päätettäväksi. Liite 22. 
 
  
 Päätös: : Päätösehdotus hyväksyttiin.           
 
 
 
 ________________ 
 
Kv 29 §  Liite 11. 
 
 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 

 __________



YPÄJÄN KUNTA  pykälä kokouspäivä  sivu  

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 
 

 

   
 

Kunnanvaltuusto  30 28.5.2013   52 
 
 

 
 
MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 
 
Kv 30§ 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) 

 
 Perusturvajohtaja Margit Rajahalme esittäytyi valtuustolle  asioiden tultua käsitellyik
 si. 
 

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Markku Leppälahti esitti valtuutetuille sekä halli-
tukselle kutsun palvelurakenneohjausryhmän järjestämään  Forssan kaupunginvaltuus-
ton istuntosalissa 3.6.2013 klo 19.00 pidettävään tilaisuuteen, jossa keskustellaan so-
teen ja hyvinvointikuntayhtymän perustamiseen liittyvistä asioista. 
 
Varavaltuutettu Kari Helander jätti kunnanvaltuuston puheenjohtajalle ilmoituksen 
Ypäjän Perussuomalaisten Valtuustoryhmä nimisen valtuustoryhmän perustamisesta. 
 
__________ 



YPÄJÄN KUNTA  pykälä kokouspäivä  sivu  

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 
 

 

   
 

Kunnanvaltuusto   28.5.2013  53 
 
 

 
 
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: 30  
   
 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: 22 - 29  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 xx.xx.20xx. 

 
 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. 
 __________ 

mailto:hameenlinna.hao@om.fi

