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Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kuntalain 94 § säätää vain valtuuston kokoontumisesta. Sen mukaan valtuuston kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta postitse ja/tai sähköisesti. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava yleisessä tietoverkossa. Muiden kunnan toimielinten kokoontumisesta määrätään hallintosäännössä.
Ypäjän kunnan hallintosäännön 5 §:n mukaan toimielimen kokous pidetään silloin, kun puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä sitä puheenjohtajalle esittää. Edelleen 6 §:n
mukaan kokouskutsun yhteydessä lähetetään esityslista käsiteltävien asioiden selostuksineen ja pohjaesityksineen, jollei tälle ole erityistä estettä.
Kokouskutsu lähetetään toimielimen päättämällä tavalla sen varsinaisille
jäsenille ja muille läsnäoloon oikeutetuille tai velvoitetuille. Niin ikään 8 §
mukaan toimielimen varsinainen jäsen kutsuu estyneenä varajäsenensä
sijaansa.
Ypäjän kunnanhallituksen päätöksen 8.8.2017 116 § mukaan kunnanhallituksen kokouskutsut esityslistoineen lähetetään sähköisesti ypaja.fiosoitteisiin, ellei erityisistä syistä muuta johdu, valtuuston koollekutsumisaikataulua noudattaen (4 pv ennen). Varsinainen jäsen kutsuu varajäsenensä päätöksen mukaisesti ja välittää materiaalin tälle. Saman päätöksen mukaisesti kunnanhallituksen kokouskutsut esityslistoineen julkaistaan ensisijaisesti osoitteessa http://www.ypaja.fi/fi/ilmoitustaulu ja toissijaisesti (pl. esityslista) kunnanviraston ilmoitustaululla os. Perttulantie 20.
Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä on läsnä.
Ypäjän kunnan hallintosäännön 9 §:n mukaan puheenjohtaja toteaa läsnäolijat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty kunnanhallituksen jäsenille ja läsnäololuettelossa mainituille muille sähköisesti 15.5.2020. Kokouksesta on
tiedotettu kunnan internetsivuilla samana päivänä.

Valmistelija:

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

Päätösehdotus:

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Käsittelystä:
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Otteet/tiedoksi:

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

Valmistelija:

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

Päätösehdotus:

1. Kunnanhallitus valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi kaksi jäsentään, jotka
toimivat samalla ääntenlaskijoina
(edelliset KH 27.4.2020 Janika Varjorinne-Mäkeläinen ja Pirkko Herd).
2. Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan maanantaina 25.5.2020 klo
09.00-15.00 virastotalolla. Tarkastettu pöytäkirja pidetään sähköisesti
nähtävänä 26.5.2020 klo 09.00 alkaen kunnan yleisillä internetsivuilla
ja kunnanviraston palvelupisteellä klo 09.00-13.00. Pöytäkirjan katsotaan tulleen yleisesti tietoon 3.6.2020.

Käsittelystä:
Päätös:

Otteet/tiedoksi:

1. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Päivi Laine ja Matti Alanko.
2. Päätösehdotus hyväksyttiin.

-
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Käsittelyjärjestys

Selostus:

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

Valmistelija:

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

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus hyväksyy esityslistan mukaisen käsittelyjärjestyksen.

Käsittelystä:

Kunnanhallituksen puheenjohtaja ehdotti muutetusti, että §:t 77 ja 85 käsitellään 73 §:n jälkeen.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Otteet/tiedoksi:

-
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KH 74 §

Toimielinten pöytäkirjat

Selostus:

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

tarkastuslautakunta 28.4.2020
sivistyslautakunta 12.5.2020
tekninen lautakunta 13.5.2020

Valmistelija:

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

Päätösehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Käsittelystä:
Päätös:
Otteet/tiedoksi:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Saapuneet asiakirjat

Asiakirjat
- Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, UUDELY/14212/2019, Tarjouspyyntö joukkoliikenteen palvelutason määrittelystä Uudenmaan ELYkeskuksen toimivalta-alueella/17.4.2020
- Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, hallituksen pöytäkirja
5/2020 21.4.2020
- Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä, yhtymähallituksen pöytäkirja
5/2020 22.4.2020
- Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä, yhtymähallituksen pöytäkirja
5/2020 27.4.2020
- Eteva kuntayhtymä, Jäsenkuntaraportointi: talousarvion toteutuminen
Q1/2020/28.4.2020
- Jokioisten kunta, kunnanhallitus 4.5.2020 § 64, Tietojärjestelmäpäivitys
- Humppilan kunta, kunnanhallitus 4.5.2020 § 86, Kirjastopalveluita seudullisesti -hankkeen ohjausryhmän jäsenen nimeäminen
- Valtiovarainministeriö, muutospäätös VN/14481/2019, Muutospäätös kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvauksesta vuonna 2020/7.5.2020
- Aluehallintovirasto, päätös ESAVI/13631/2020, Tartuntatautilain 58 §:n
mukainen päätös Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialueelle/8.5.2020

Valmistelija:

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

Päätösehdotus:

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

Käsittelystä:
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Otteet/tiedoksi:

-
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Viranhaltijapäätökset

Selostus:

−

kunnanjohtaja
§:t 7 - 9

−

talous- ja hallintopäällikkö
§-

−

tekninen johtaja
§ 4.2020

−

varhaiskasvatusjohtaja
§-

−

puhtaus- ja ruokapalvelupäällikkö
§-

−

rehtori-sivistysjohtaja
§ 13

Valmistelija:

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

Päätösehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Käsittelystä:
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Otteet/tiedoksi:

-
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Selvitys Loimaan Vesi -liikelaitoksen ja Ypäjän kunnan vesihuoltolaitoksen yhteistyövaihtoehdoista

Aiempi käsittely:

TEKLA 5.6.2019 47 §
TEKLA 2.10.2019 77 §
KH 15.10.2019 175 §
TEKLA 13.5.2020 26 §

Selostus:

TEKLA 5.6.2019 47 §
”Ypäjän kunta ja Loimaan vesi- liikelaitos ovat päättäneet käynnistää selvityksen laatimisen vesihuoltolaitosten yhteistyö vaihtoehdoista.
Laitosten yhteistyö on jo nykyisellään kohtalaisen aktiivista. Ypäjältä johdetaan kaikki jätevedet käsiteltäväksi Loimaalle, vesijohtoverkostot on yhdistetty
yhdysvesijohdolla ja Ypäjä ostaa vettä Loimaan verkostosta. Pumppaamoiden
kaukovalvontajärjestelmä on osittain integroitu.
Ypäjän kunnan vesihuoltolaitos tekee lisäksi yhteistyötä Jokioisten kunnan
kanssa ostamalla vettä Jokioisten verkostosta. Vesihuoltolaitoksen kulutus ja
käyttömaksujen laskutuspalvelu ostetaan Loimijoen kuntapalvelulta ja Forssan vesihuoltoliikelaitokselta.
Laaditun selvityksen tarkoituksena on esitellä Ypäjän ja Loimaan vesihuolto
laitosten nykytilanne yleisellä tasolla, sekä tarjota päättäjille riittävät tiedot eri
yhteistyövaihtoehdoista, toimintojen yhdistämisen vaikutuksista ja toteutuksen
vaihtoehdoista.
Luonnos laaditusta selvityksestä on esityslistan oheismateriaalina, selvitys
esitellään tarkemmin kokouksessa.
Päätösehdotus:
Lautakunta merkitsee selvitys luonnoksen Loimaan vesi- liikelaitoksen ja Ypäjän kunnan vesihuoltolaitoksen yhteistyövaihtoehdoista tietoonsa saatetuksi.
Selvitystä täydennetään tarvittavin osin ja asiaan palataan elokuun kokouksessa.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.”
-TEKLA 2.10.2019 77 §
”Ramboll Finland Oy on tarkentanut ja täydentänyt selvitystä Loimaan Vesi –
liikelaitoksen ja Ypäjän kunnan vesihuoltolaitoksen yhteistyövaihtoehdoista.
Raportissa on selvitetty toimintamuotojen eri vaihtoehdot yhteistyön kehittämismahdollisuuksiksi. Useat vaihtoehdot ovat kuitenkin enemmän ja vähemmän teoreettisia. Selvityksen yhteenvedossa esitetään, että alueellisen vesi
huoltoyhtiön perustamista voidaan pitää suositeltavana vaihtoehtona varmistamaan vesihuoltolaitosten resursseja ja osaamista ja sitä kautta palvelun
laatua ja toimintavarmuutta.
Selvitys Loimaan Vesi –liikelaitoksen ja Ypäjän kunnan vesihuoltolaitoksen
yhteistyövaihtoehdoista on esityslistan oheismateriaalina.
Päätösehdotus:
Tekninen lautakunta
1.Merkitsee tiedokseen oheismateriaalina olevan selvityksen Loimaan Vesi liikelaitoksen ja Ypäjän kunnan vesihuoltolaitoksen yhteistyövaihtoehdoista
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2.Päättää esittää kunnanhallitukselle neuvottelujen ja tarkemman selvityksen
käynnistämistä Loimaan kaupungin kanssa alueellisen vesihuoltoyhtiön perustamiseksi
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.”
KH 15.10.2019 175 §
”Päätösehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan päätösehdotuksen neuvottelujen ja tarkemman selvityksen käynnistämisestä Loimaan kaupungin kanssa
alueellisen vesihuoltoyhtiön perustamiseksi.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.”
-TEKLA 13.5.2020 26 §
”KPMG Oy Ab on tutkinut Loimaan Vesi- liikelaitoksen ja Ypäjän kunnan vesi
huoltolaitoksen yhtiöittämistä taloudellisesta ja verotuksellisesta näkökulmasta. KPMG on saanut Loimaan kaupungin ja Ypäjän kunnan edustajilta lähtö
kohdat, taustaoletukset vesihuoltolaitosten toimintojen yhtiöittämiselle.
Vesilaitosten näkökulmasta tahtotilana on mahdollistaa taloudellisen ja operatiivisen toiminnan sujuvuus ja toimintavarmuus. Yhtiöittäminen tulee vesilaitosten näkökulmasta toteuttaa tavalla joka:
- Ei vaaranna asiakassuhteita
-Tukee taloudellista kehitystä
-Mahdollistaa tulevan investointiohjelman toteuttamisen ja tätä kautta toimin
nan kehittymisen
-Vahvistaa yhteistoimintamahdollisuuksia vesilaitoskentässä
-Toimii hyvin päätöksenteon näkökulmasta
-Tahtotila yhtiöittämisessä on, ettei veden ja palvelun hintaan tule nousupainetta yhtiöittämisen myötä.
Selvityksen pääasialliset havainnot ja suositukset:
Vesihuoltolaitoksen varat (ja velat) voidaan siirtää uuteen perustettavaan yhtiöön liiketoimintakaupalla, apporttiluovutuksella tai elinkeinoverolain (EVL) 52 d
§:n mukaisella liiketoimintasiirrolla. Näissä liiketoimintasiirron ero kahteen
muuhun järjestelytapaan on kirjanpitoarvojen soveltamismahdollisuuden lisäksi varainsiirtoverovapaus, joka ei toteudu liiketoimintakaupassa tai apportti
luovutuksessa. Arvio varainsiirtoverosta on kirjanpitoarvoihin perustuen noin
30 t€ ja käypään arvoon perustuvassa järjestelyssä noin 35 t€.
KPMG:n näkemyksen mukaan suositeltavin tapa toteuttaa yhtiöittäminen
on tehdä liiketoimintasiirrot uuteen, tätä tarkoitusta varten perustettavaan yhtiöön. Omistus osuudet perustettavassa yhtiössä olisivat Loimaa 87 % ja Ypäjä 13 %. Selvityksen laskelmissa omistajatuloutus tapahtuu osinkoina ja on
noin 20 t€/vuosi.
Vaihtoehtona on myös uuden yhtiön perustaminen liiketoimintakaupalla.
Liiketoimintakaupassa kunnan/kaupungin kertaluonteinen positiivinen tulos
0,8 –2,6 M€ (Loimaa 0,5 –2,0 M€ ja Ypäjä 0,3 –0,6 M€). Arviot tarkentuvat
Ypäjä omistaisi selvityksen mukaan tulevasta yhtiöstä 13 %. Osakassopimuksen päätöksenteko on suositeltavaa rakentaa molemmat osakkaat huomioivaksi, jolloin päätösvallan kautta tarkasteltuna tulevan yhtiön kirjanpitokäsittely
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vastannee osakkuusyhtiötä. Tällöin yhtiön ja kunnan väliset liiketoimet ovat
kunnan ja myös kuntakonsernin kannalta ulkoisia.
Selvityksen mukaan yhtiöittämisen aikataulu on laadittavissa siten, että perustettava yhtiö voisi aloittaa toimintansa 1.1.2021 (toiminnan siirto tapahtuisi
31.12.2020)
Esityslistan oheismateriaalina oleva yhteenveto KPMG Oy:n selvityksestä
esitellään kokouksessa.
Päätösehdotus:
Tekninen lautakunta ehdottaa, että Loimaan Vesi-liikelaitoksen ja Ypäjän
kunnan vesihuoltolaitoksen yhtiöittäminen toteutetaan liiketoimintasiirron periaatteita noudattaen.
Jos yhtiöittämisessä päädytään kuitenkin liiketoimintakauppaan, tulee omaisuuden käyvän arvon määrittämisessä huomioida, ettei se aiheuttaisi veden
ja palveluiden hinnoitteluun huomattavaa kustannusnousua.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.”
Valmistelija:

Päätösehdotus:

tekninen johtaja Jouko Käkönen , p. 050 080 1914

Kunnanhallitus toteaa Loimaan Vesi -liikelaitoksen ja Ypäjän kunnan vesihuoltolaitoksen yhtiöittäminen (7.5.2020) -selvityksen tiedokseen.
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto
1. hyväksyy Ypäjän kunnan osalta Loimaan Vesi -liikelaitoksen ja Ypäjän kunnan vesihuoltolaitoksen yhtiöittämisen
2. hyväksyy tavoitteen, että perustettava yhtiö aloittaa toimintansa
1.1.2021
3. oikeuttaa kunnanhallituksen päättämään yhtiöittämisen toteuttamisvaihtoehdon ja täytäntöönpanopäätökset.

Käsittelystä:
Päätös:
Otteet/tiedoksi:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
-
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KH 78 §

Kuntien ja kuntayhtymien sitoutuminen sote-uudistuksen valmistelua
tukeviin valtionavustushakuihin: Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma ja Sote-rakenneuudistuksen valmistelua tukeva vapaaehtoinen alueellinen yhteistyöhanke

Aiempi käsittely:

KH 14.1.2020 9 §
KH 25.2.2020 39 §

KH 14.1.2020 9 §
Selostus:

”Sosiaali- ja terveysministeriö myöntää osana hallitusohjelmassa mainittuja
kansallisia kehittämishankkeita valtionavustuksia kehittämis- ja kokeiluhankkeille sekä toiminnan käynnistämishankkeille. Ensimmäisenä hankkeena on
käynnistymässä Tulevaisuuden sote-keskus -hanke. Tarkoitus on nivellyttää hankkeen tulokset osaksi sote-rakenneuudistusta.
Valtionavustusta voidaan myöntää vain yhdelle maakunnan hankekokonaisuudelle kussakin maakunnassa. Myöntämisen edellytyksenä on, että

1.

1. Hankkeen toteuttamiseen osallistuvien kuntien asukasluku on 80 %
maakunnan asukasluvusta sekä, että
2. hanke edistää kaikkia Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman
osatavoitteita:
a) palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden, oikeaaikaisuuden ja jatkuvuuden parantaminen
b) toiminnan painotuksen siirtäminen korjaavista palveluista ehkäisevään ja ennakoivaan työhön
c) palvelun laadun ja vaikuttavuuden parantaminen
d) palveluiden monialaisuuden ja yhteen toimivuuden
parantaminen ja
e) kustannusten nousun hillitseminen
Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman mukaiselle maakunnan hankekokonaisuudelle myönnetään avustus täysimääräisenä (100 %). Hankekokonaisuus ei edellytä kunnilta hankkeelle rahoitusosuutta, mutta kuntien ja
kuntayhtymien on tehtävä hankkeeseen osallistumisesta päätös.
Hankekokonaisuuden valmistelu on aloitettu Kanta-Hämeessä Hämeen liiton koordinoimana ja suunnittelua ohjaa maakunnan alueen sosiaali- ja terveysjohdosta koostuva strateginen sote-kehittämisryhmä.
Alustavan hankesuunnitelman mukaan hankkeen hallinnoijana toimisi Hämeen liitto. Lisäksi alustavan suunnitelman mukaan hankekokonaisuuden
operatiivisena ohjausryhmänä toimisi strateginen sote-kehittämisryhmä.
Hankekokonaisuudelle asetettaisiin myös poliittinen ohjausryhmä, joka seuraa hankkeen tavoitteiden saavuttamista Kanta-Hämeen osalta. Hämeen
liitto pyytää maakuntahallituksen päätöksen (HL/336/04.03.01/2019) mukaisesti kuntia ja kuntayhtymiä tekemään päätöksen 31.1.2020 mennessä siitä,
onko kunta tai kuntayhtymä hankehakemuksen jättämisen kannalla ja hyväksyykö kunta tai kuntayhtymä esitetyn mukaisen alustavan hankekokonaisuuden hallinnointi- ja ohjausmallin Kanta-Hämeessä. Lopullinen hankekokonaisuuden hankesuunnitelma tulee kuntien ja kuntayhtymien hyväksyttäväksi sen valmistuttua, valtionapuhakujen hakuaikojen puitteissa.
Sairaanhoitopiirin alueella on käynnistetty pitkän tauon jälkeen lakisääteisen
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Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman laatiminen. Peruskunnan näkökulmasta on keskeistä, että asioissa edetään loogisessa järjestyksessä.
Ensin on kuntien kanssa sovittava yhdessä, mikä on terveyskeskusten (tulevaisuudessa sote-keskusten), aluesairaaloiden ja sairaanhoitopiirin työnjako
ja erikoissairaanhoidon palveluverkko. Vasta tämän sopimisen jälkeen on
mahdollista kunnolla keskittyä sote-keskusten muuhun palveluvalikoimaan
edellä kerrottujen STM:n asettamien tavoitteiden saavuttamiseksi.
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää, että Ypäjän kunta osallistuu hankkeeseen sillä edellytyksellä, että ensin sovitaan Terveydenhuollon järjestämissuunnitelmassa
erikoissairaanhoidon työnjaosta ja palveluverkosta sairaanhoitopiirin alueella
omistajakuntien ja sairaanhoitopiirin kesken. Tämän jälkeen em. suunnitelman mukaisesti kehitetään sote-keskusten toimintaa ”Tulevaisuuden sotekeskus” -hankkeessa.
Ypäjän kunta hyväksyy esitetyn mukaisen alustavan hankekokonaisuuden
hallinnointi- ja ohjausmallin.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.”
-KH 25.2.2020 39 §
”Sote-rakenneuudistusta tukevan alueellisen valmistelun tukeen myönnettävän valtionapuhankkeen valmistelu on aloitettu Kanta-Hämeessä Hämeen
liiton koordinoimana ja suunnittelua ohjaa maakunnan alueen sosiaali- ja terveysjohdosta koostuva strateginen sote-kehittämistyhmä.
Valtionavustusta saa käyttää sote-uudistuksen valmistelua tukeviin kehittämistoimenpiteisiin, erityisesti palveluiden järjestämistehtävän kehittämiseen ja
yhtenäistämiseen. Lisäksi tällä valtionavustuksella rahoitetaan kaikki Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaan liittyvät digitaalisten palveluiden
kehittämishankkeet.
Hämeen liiton valtionavustushakua koskeva kirje (31.1.2020) ja Valtioneuvoston asiaa koskeva asetus ovat esityslistan liitteenä 3.
Hämeen liitto pyytää kuntia ja kuntayhtymiä tekemään päätöksen 27.2.2020
mennessä siitä, onko kunta tai kunta kuntayhtymä hankehakemuksen jättämisen kannalla ja hyväksyykö kunta tai kuntayhtymä kirjeessä esitetyn mukaisen alustavan hankekokonaisuuden hallinto- ja ohjausmallin KantaHämeessä. Lopullinen hankekokonaisuuden hankesuunnitelma tulee kuntien
ja kuntayhtymien hyväksyttäväksi sen valmistuttua, valtionapuhakujen hakuaikojen puitteissa.
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää, että
1.
Ypäjän kunta on alueellista valmistelua koskevan valtionapuhankehakemuksen jättämisen kannalla.
2.
Ypäjän kunta hyväksyy esitetyn alustavan hankekokonaisuuden hallinnointi- ja ohjausmallin Kanta-Hämeessä.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.”
-KH 19.5.2020 78 §
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Kunnissa ja kuntayhtymissä on kevään 2020 aikana käsitelty kahta valtion
avustuskokonaisuutta, joilla Marinin hallitus on käynnistänyt sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen. Kaikki Kanta-Hämeen kunnat sekä sosiaali- ja
terveydenhuollon järjestämisvastuulliset kuntayhtymät ovat antaneet alustavan sitoutumisensa valtionavustushankkeisiin ja niiden hallinnointimalliin. Nyt
kuntien ja kuntayhtymien käsiteltäväksi tulevat molempien hankkeiden lopulliset hankesuunnitelmat.
Sote-rakenneuudistuksen valmistelua tukevan hankkeen osalta Kanta-Häme
hakee valtionavustusta 5 788 642 euroa. Tästä 1 738 000 euroa koskee usean maakunnan yhteishanketta tuotannonohjauksen kehittämiseksi (osa-alue
4) ja josta Kanta-Hämeeseen haettava valtionavustusosuus on 964 400 euroa. Yhteensä Kanta-Hämeeseen haettavan valtionavustuksen määrä on
kaikki osa-alueet mukaan lukien 5 015 042 euroa.
Lopulliset rahoitus- ja omavastuuosuudet määrittyvät sosiaali- ja terveysministeriön avustuspäätösten perusteella.
Ypäjän kunnan alustava kuntaosuus hankkeelle vuosina 2020-2021 on 1 019
euroa.
Hämeen liitto pyytää kuntien ja kuntayhtymien päätöstä hankkeisiin sitoutumisestaan 27.5.2020 mennessä. Käsittelypyyntö on liitteenä 11.
Tarkempi kuvaus hankkeista on esityslistan oheismateriaalina.

Valmistelija:

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

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus päättää hankesuunnitelmien hyväksymisestä ja hankkeisiin
sitoutumisesta.

Käsittelystä:
Päätös:
Otteet/tiedoksi:

Kunnanhallitus päätti siirtää asian uudelleen valmisteltavaksi.
-
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Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymäkokousedustajan valinta

Aiempi käsittely:
Selostus:

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymäkokous pidetään 10.6.2020.
Yhtymähallitus pyytää jäsenkuntiaan nimeämään edustajansa (enintään 3/
kunta) yhtymäkokoukseen.

Valmistelija:

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

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus nimeää edustajan yhtymäkokoukseen.

Käsittelystä:
Päätös:

Kunnanhallitus nimesi yhtymäkokousedustajiksi Markku Saastamoisen,
Markku Leppälahden, Pirkko Herdin sekä varaedustajaksi Päivi Laineen.

Otteet/tiedoksi:

-

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

KH 80 §

PÖYTÄKIRJA
19.5.2020

s. 115
7/2020

Sosiaaliasiamiehen raportti vuodelta 2019

Aiempi käsittely:
Selostus:

Sosiaaliasiamies Satu Loippo on toimittanut selvityksen koskien asiakkaiden asemaa ja oikeuksia. Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on neuvoa asiakkaita sosiaalihuoltoon ja asiakkaan oikeuteen liittyvissä kysymyksissä.
Sosiaaliasiamiehen tehtävät perustuvat sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annettuun lakiin.
Sosiaaliasiamiehen selvitysraportti on liitteenä 12. Ypäjän kunnan osalta
yhteydenottojen määrä laski vuodesta 2018.

Valmistelija:

kunnanjohtaja Tatu Ujula, p. 044 491 0071

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen sosiaaliasiamiehen raportin vuodelta
2019.

Käsittelystä:
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Otteet/tiedoksi:

-
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Täyttöluvat puhtaus- ja ruokapalvelujen toimiin

Aiempi käsittely:
Selostus:

Anotaan täyttölupia puhtaus- ja ruokapalveluihin:
Laitoshuoltajan toimi 1.8.2020 alkaen toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Tointa aiemmin hoitanut työntekijä on jäänyt työkyvyttömyyseläkkeelle 30.11.2017. Sen jälkeen tehtävä on hoidettu määräaikaisilla sijaisuuksilla.
Keittäjän toimi 1.7.2020 alkaen toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Tehtävä on hoidettu tähän asti pitkäaikaisella sijaisuudella, jonka perusteena ovat olleet henkilöstösiirrot, jotka ovat johtuneet kouluverkkouudistuksen aiheuttamasta sivukoulujen lopettamisesta.

Valmistelija:

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

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus hyväksyy esitetyt täyttöluvat.

Käsittelystä:
Päätös:

Otteet/tiedoksi:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

-
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Kanta-Hämeen työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun MYPjohtoryhmän jäsenen valinta

Aiempi käsittely: KH 18.9.2018 164 §

Selostus:

Kunnanhallitus on nimennyt Kanta-Hämeen työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun MYP-johtoryhmän jäseneksi vt. kunnanjohtaja Sam
Vuorisen vuosille 2019-2021 ja varajäseneksi Matti Alangon.
Sam Vuorisen virkasuhde on päättynyt 19.2.2019. MYP-johtoryhmään valitaan uusi edustaja Ypäjän kunnasta.

Valmistelija:

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

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus nimeää MYP-johtoryhmän jäsenen.

Käsittelystä:
Päätös:

Otteet/tiedoksi:

Kunnanhallitus nimesi MYP-johtoryhmän jäseneksi kunnanjohtajan vuosille
2020-2021.

-
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Forssan seudun kotouttamisohjelma 2021–2024, edustajan valinta alaikäisten palveluita käsittelevään kehittämistyöpajaan

Aiempi käsittely:
Selostus:

Forssan seudun kotoutusohjelma päivitetään vuosille 2021–2024. Kotouttamisohjelma on lakisääteinen ja se hyväksytetään seutukuntien valtuustoissa
loppuvuodesta. Kotouttamisohjelman tarkoituksena on varmistaa, että seudulliset palvelut soveltuvat myös maahanmuuttajille ja että kotouttamista edistävät toimenpiteet toteutetaan oikea-aikaisesti ja oikeasuuntaisesti.
Uusi kotouttamisohjelma rakentuu kolmen kokonaisuuden varaan. Kotoutumisajan palvelut, kotoutumisajan jälkeiset maahanmuuttajapalvelut ja alaikäisten palvelut. Ypäjän kunnalla on mahdollisuus nimetä oma edustajansa Forssan seudun kotouttamisohjelmaan. Nimettävältä edustajalta toivotaan perusymmärrystä maahanmuuttajakysymyksistä osana asumiseen liittyvien palveluiden perustehtävää, sekä valmiutta pohtia mahdollisia toimenpiteitä.

Valmistelija:

kunnanjohtaja Tatu Ujula, p. 044 491 0071

Päätösehdotus:

Ypäjän kunnanhallitus nimeää edustajansa kehittämistyöpajaan.

Käsittelystä:
Päätös:

Otteet/tiedoksi:

Kunnanhallitus nimesi kehittämistyöpajaan Ypäjän kunnan edustajaksi
kunnanjohtajan.
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Hämeen Virkistysalueyhdistyksen kevätkokousedustajan valinta

Aiempi käsittely:
Selostus:

Hämeen Virkistysalueyhdistyksen kevätkokous pidetään 27.5.2020. Ypäjän
kunta nimeää edustajansa kokoukseen.

Valmistelija:

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

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus valitsee edustajan Hämeen Virkistysalueyhdistyksen kevätkokoukseen 27.5.2020.

Käsittelystä:
Päätös:

Otteet/tiedoksi:

Kunnanhallitus valitsi Markku Saastamoisen Ypäjän kunnan edustajaksi
Hämeen Virkistysalueyhdistyksen kevätkokoukseen 27.5.2020.
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Ypäjän kunnan tonttiarvonta 2020

Aiempi käsittely:
Selostus:

Koronavirusepidemia on lisännyt kiinnostusta maaseutumaista asumista kohtaan. Ypäjän kunnassa on runsaasti hyviä tonttimahdollisuuksia esimerkiksi
lapsiperheille, hevosharrastajille ja yksinasuville. Näiden esiintuominen on
tärkeää alueen elinvoiman näkökulmasta.
Kunnanjohtaja tiedusteli alustavaa kiinnostusta tonttiarvontaa kohtaan. Saatu
yleisöpalaute oli runsasta ja innostunutta. Yhdessä teknisen johtajan kanssa
valittiin sopivat kolme tonttia, jotka vetoavat erilaisiin asumisen tarpeisiin. Yksi
tonteista sijaitsee keskustan alueella lähellä palveluja. Toinen on rauhallisella
paikalla kunnan haja-asutusalueella. Kolmas on hevostallitoimintaan erinomaisesti soveltuva tontti.
Arvontaan osallistuvat tontit olisivat Honkalantie 13, Veikonpolku 1 ja Onkijoenperäntie 119. Kunnanhallitukselle toimitetusta liitemateriaalista käy ilmi
tonttien koot, sijainnit, nykyiset myyntihinnat ja ehdotetut tarjoushinnat. Arvonnan ideana olisi kiinnostuneiden kesken arpoa edullisella hinnalla nämä
kolme tonttia. Arvonnan voittanut sitoutuu maksamaan kiinteistökauppaan liittyvät kustannukset kuten lohkomis-, lainhuuto- ja vahvistajan palkkiot. Kaupan
ehdoiksi on kirjattava, että tontille tulee rakentaa 1,5 vuoden kuluessa sen
vastaanottamisesta eikä tonttia saa myydä eteenpäin rakentamattomana.
Tonttiarvonnan prosessi ja siitä viestiminen tapahtuisi kunnan toimesta. Halukkaat voisivat jättää yhteystietonsa arvontaan ja ilmoittaa, mistä tontista olisivat kiinnostuneita.

Valmistelija:

kunnanjohtaja Tatu Ujula, p. 044 491 0071

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus päättää asettaa tontit Honkalantie 13, Veikonpolku 1 ja
Onkijoenperäntie 119 arvottavaksi. Kunnanhallitus asettaa arvottaville
kiinteistöille arvontahinnan.

Käsittelystä:
Päätös:

Kunnanhallitus päätti asettaa tontit Honkalantie 13, Veikonpolku 1 ja Onkijoenperäntie 119 arvottaviksi sekä esittää valtuuston hyväksyttäväksi seuraavat arvontahinnat:
Honkalantie 13
Veikonpolku 1
Onkijoenperäntie 119

Otteet/tiedoksi:

6 000,00 euroa
200,00 euroa
2 900,00 euroa.

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

KH 86 §

PÖYTÄKIRJA
19.5.2020

s. 121
7/2020

Täyttöluvat tuntiopettajille ja koulunkäynninohjaajille lv. 2020-2021

Aiempi käsittely:

Sivla 12.5.2020 35 §

Selostus:

”Yhtenäiskoulun Kartanon yksikössä on ollut kuluvana lukuvuotena kaksi erityisluokanopettajan virkaa, virka vuosiluokille 5-6 ja 7-9. Vuosi luokkien 7-9 oppilaat ovat 9. luokalla ja saavat peruskoulun päättötodistuksen. Lukuvuonna 2020-2021 ei ole tarvetta toiselle erityisluokan
opettajalle. Kartanon yksikön erityisluokka on ensi lukuvuonna pääasiassa vuosiluokkien 6-8 erityisluokka (opettajana Sari Suvanto-Mäkilä).
Kartanon yksikössä on pysyvä tarve laaja-alaiselle erityisopettajalle.
Tämän vuoksi pitkään määräaikaisesti lukuvuodeksi kerrallaan täytettynä ollut erityisopetuksen päätoiminen tuntiopettajan tehtävä on täytettävä toistaiseksi 1.8.2020 alkaen. Kartanon yksikössä on useita oppilaita, joilla on tehostetun ja erityisen tuen tarve eri oppiaineissa, jolloin he
tarvitsevat erityisopettajan opetusta ja ohjausta. Yhtenäiskoulussa on
yksi erityisopettajan virka (viranhaltijana Erika Leppälahti-Kallio), joka
työskentelee pääasiassa Perttulan yksikössä ja varhaiskasvatuksessa
(esiopetus).
Kartanon yksikössä tarvitaan kaksi sivutoimista tuntiopettajaa, toinen
käsityöhön (tekninen työ) ja toinen liikuntaan. Teknisen työn tuntiopettaja on toteutettu aikaisemmin yhteistyössä Kosken kunnan yläkoulun
kanssa. Kahtena edellisenä lukuvuotena teknisen työn opettaja on palkattu kuntaan sivutoimiseksi tuntiopettajaksi (opettaja on toiminut edelleen myös Kosken kunnassa opettajana). Liikunnan tuntiopettajana on
toiminut aikaisempina lukuvuosina kunnan liikunnanohjaaja ja kuluvana
lukuvuotena ulkopuolinen tuntiopettaja.
Yhtenäiskoulussa on tarve yhdeksälle koulunkäynninohjaajalle, joista
yksi on erityisoppilaan henkilökohtainen ohjaaja. Ilman henkilökohtaista
ohjaajaa oppilaan koulunkäynnin järjestäminen Kartanon yksikössä ei
ole mahdollista. Kahdeksasta koulunkäynnin ohjaajasta kolme tarvitaan
Perttulan yksikössä ja viisi Kartanon yksikössä. Ohjaajista neljä on palkattu toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella ja viides ohjaaja on
työkokeilussa ja oppisopimuskoulutuksessa oleva kunnan vakituinen
työntekijä. Näin ollen kunnanhallitukselta tulee pyytää lupa neljän koulunkäynninohjaajan palkkaamiseen määräaikaisesti lukuvuoden 2020 –
2021 työajaksi, joista yksi on oppilaan henkilökohtainen ohjaaja. Näiden yhdeksän ohjaajan lisäksi joillakin teknisen työn tunneilla toimii
ohjaajana kunnan teknisen toimen vakituinen työntekijä.
Päätösehdotus:
Sivistyslautakunta päättää pyytää kunnanhallitukselta täyttölupaa seuraaviin tehtäviin:
1) laaja-alainen erityisopetuksen päätoiminen tuntiopettaja, luokat 5.–
9., toistaiseksi 1.8.2020 alkaen,
2) kaksi sivutoimista tuntiopettajaa lukuvuoden työajaksi 12.8.2020–5.6.2021
ja
3) neljä osa-aikaista koulunkäynninohjaajan tointa lukuvuoden työajaksi
12.8.2020–5.6.2021, joista yksi on henkilökohtainen ohjaaja.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.”
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Valmistelija:

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

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus hyväksyy sivistyslautakunnan päätösehdotuksen.

Käsittelystä:
Päätös:

Otteet/tiedoksi:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Ypäjän musiikkiteatteri ry:n nimikkopenkkimyynti

Aiempi käsittely:

Selostus:

Ypäjän musiikkiteatteri ry:n toiminta on kesän 2020 osalta muuttunut ratkaisevasti. Koronavirusepidemian takia esityksiä ei ole pystytty normaaliin tapaan järjestämään. Samoin teatterin taloudelliset toimintaedellytykset ovat
vaarantuneet. Ypäjän musiikkiteatteri on lähestynyt Ypäjän kuntaa kirjallisesti
asiasta ja saapunut asiakirja on esityslistan oheismateriaalina.
Musiikkiteatteri on esittänyt yhtenä ratkaisukeinona joukkorahoituskampanjaa.
Siinä teatterin katsomosta myytäisiin 50 euron hintaisia nimikkopaikkoja ihmisille. Tukijat saisivat valitsemalleen paikalle pienen laatan. Ypäjän kunnanhallitukselta musiikkiteatteri on pyytänyt lupaa nimikkopaikkojen myöntämiselle.

Valmistelija:

kunnanjohtaja Tatu Ujula, p. 044 491 0071

Päätösehdotus:

Ypäjän kunnanhallitus päättää, että Ypäjän musiikkiteatteri ry saa käynnistää joukkorahoituskampanjan katsomon nimikkopaikoista. Kunnanhallitus
toteaa myös, että nimikkopaikat ovat voimassa vain Ypäjän musiikkiteatteri ry:n järjestämissä omissa esityksissä.

Käsittelystä:
Päätös:

Kunnanhallitus päätti, että Ypäjän musiikkiteatteri ry saa käynnistää joukkorahoituskampanjan katsomon nimikkopaikoista sekä valtuutti kunnanjohtajan sopimaan myyntikäytännöstä.

Otteet/tiedoksi:

-
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Muut asiat

a) Ypäjän kunnanviraston kesäsulku 2020
Ypäjän kunnanvirasto on perinteisesti ollut suljettuna heinäkuussa 3-4
viikkoa. Ajalle on keskitetty valtaosa vuosilomista.
Ypäjän kunnanhallituksen johtosäännön mukaan kunnanhallitus päättää kunnanviraston yli kahden vuorokauden mittaisesta sulkemisesta (4 § 22. k.)

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus päättää, että Ypäjän
29.6.2020–26.7.2020 välisen ajan.

kunnanvirasto

on

suljettuna

Käsittelystä:
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

b) Tilintarkastajan muistio
Ypäjän kunnan hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös tiikaudelta 1.1.31.12.2019 on tarkastettu 27.-28.4.2019. Esityslistan oheismateriaalina on
tarkastusmuistio.

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen tarkastusmuistion.

Käsittelystä:
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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KH 89 §

Ilmoitusasiat

Selostus:

Kunnanvirasto on suljettu perjantaina 22.05.2020. Henkilöstö voi keskittää
sulkupäivään vuosilomiaan.
-

Valtuuston kokous 28.5.2020, kokouspaikka: Hevospitäjän Yhtenäiskoulu,
Kartanon yksikkö

-

Kirjaston aukiolo 1.6.-31.8.2020
Sivistyslautakunta päättää, että kirjasto on auki 1.6.–31.8.2020 25 tuntia/
viikko (pl. juhannusviikko) seuraavasti:
ma
ti
ke
to
pe

-

Päätös:

klo 13–18
klo 13–18
klo 10–15
klo 13–18
klo 10–15 (juhannusaattona pe 19.6. suljettu)

Kiinteistö Oy Ypäjän Opiskelija-asunnot, yhtiökokous 5.6.2020

Merkittiin tiedoksi.
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Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
Muutoksenhakukiellot
Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät: 71 – 78, 80, 85, 88 - 89
______________________________________________________
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan
kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät: 79, 81 – 84, 86 - 87
______________________________________________________
Hallintolainkäyttölaki 5 § 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet:
_______________________________________________________

Oikaisuvaatimusohjeet
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen/
hankintaoikaisun.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus/hankintaoikaisu tehdään, osoite ja postiosoite:
Ypäjän kunta
Kunnanhallitus
Perttulantie 20
32100 Ypäjä
puhelin: https://www.ypaja.fi/yhteystiedot/
sähköposti: kunta@ypaja.fi
Oikaisuvaatimuspykälät:
_______________________________________________________
Hankintaoikaisupykälät:
_______________________________________________________
Oikaisuvaatimus/hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen
tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Ypäjän kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista
sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä
kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon 7. päivänä siitä, kun
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pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi kunnan kotisivuille.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai
juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä
arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen
sisältö

Oikaisuvaatimuksesta/hankintaoikaisusta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Valitusosoitus
Valitusviranomainen
ja -aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta
kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös
on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta
kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen, yhteystiedot:
Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
Käyntiosoite: Hämeenlinnan oikeustalo, Arvi Kariston katu 5,
13100 Hämeenlinna
Sähköpostiosoite: hameenlinna.hao(at)oikeus.fi
Puhelinnumero: 029 56 42210 (asiakaspalvelu), tietoliikennekatkon
sattuessa 050 407 3429 (lisämaksuton)
Faksinumero:
029
56
42269
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Kunnallisvalitus, pykälät:
Valitusaika 30 päivää
_______________________________________________________
Hallintovalitus, pykälät:
Valitusaika ________ päivää
_______________________________________________________
Muu
valitusviranomainen,
osoite
ja
postiosoite
Valitusaika ________ päivää
_______________________________________________________
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituskirjelmä

Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi ja
kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset
valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valituskirjelmään on liitettävä:
- päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys
valitusajan alkamisen ajankohdasta
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asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 §).

Valitusasiakirjojen
toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa
ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto
tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä
arkipäivänä.
Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä.
Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan kuluessa.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite, postinumero
Pykälät:
Valitusasiakirjat on toimitettava (1: nimi, osoite, postinumero
Pykälät:

Oikeudenkäyntimaksu

Valituksen käsittelystä hallinto-oikeudessa peritään oikeudenkäyntimaksu
260 euroa. Jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään
peritä, jos asianosainen on laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on
asian
vireillepanija
ja
maksu
on
valituskirjelmäkohtainen.

Valitus markkinaoikeudelle

Oikeudenkäyntimaksu on 2 000 euroa.
Jos markkinaoikeudessa käsiteltävässä julkisia hankintoja koskevassa asiassa hankinnan arvo on vähintään 1 miljoona euroa, käsittelymaksu on 4 000
euroa. Jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa, käsittelymaksu
on 6 000 euroa.
Yksityishenkilön oikeudenkäyntimaksu markkinaoikeudessa on 500 euroa.
Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016)
sekä vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalveluiden alalla toimivien
yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain
(1398/2016) soveltamisalaan kuuluvassa muutoksenhakuasiassa peritään
markkinaoikeudessa 2 §:ssä säädetyn maksun sijasta 500 euroa, jos muutoksenhakuasia poistetaan käsittelystä antamatta pääasiasta ratkaisua, se
jää tutkimatta tai se jää sillensä.

Lisätietoja
1)Jos

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.

