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KH 207 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

Selostus: Kuntalain 94 § säätää vain valtuuston kokoontumisesta. Sen mukaan val-
tuuston kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä (4) päivää ennen ko-
kousta postitse ja/tai sähköisesti. Samassa ajassa on kokouksesta tiedo-
tettava yleisessä tietoverkossa. Muiden kunnan toimielinten kokoontumi-
sesta määrätään hallintosäännössä.  
 
Ypäjän kunnan hallintosäännön 5 §:n mukaan toimielimen kokous pide-
tään silloin, kun puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enem-
mistö toimielimen jäsenistä sitä puheenjohtajalle esittää. Edelleen 6 §:n 
mukaan kokouskutsun yhteydessä lähetetään esityslista käsiteltävien asi-
oiden selostuksineen ja pohjaesityksineen, jollei tälle ole erityistä estettä. 
Kokouskutsu lähetetään toimielimen päättämällä tavalla sen varsinaisille 
jäsenille ja muille läsnäoloon oikeutetuille tai velvoitetuille. Niin ikään 8 § 
mukaan toimielimen varsinainen jäsen kutsuu estyneenä varajäsenensä 
sijaansa. 
 
Ypäjän kunnanhallituksen päätöksen 8.8.2017 116 § mukaan kunnanhalli-
tuksen kokouskutsut esityslistoineen lähetetään sähköisesti ypaja.fi-
osoitteisiin, ellei erityisistä syistä muuta johdu, valtuuston koollekutsumis-
aikataulua noudattaen (4 pv ennen). Varsinainen jäsen kutsuu vara-
jäsenensä päätöksen mukaisesti ja välittää materiaalin tälle. Saman pää-
töksen mukaisesti kunnanhallituksen kokouskutsut esityslistoineen julkais-
taan ensisijaisesti osoitteessa http://www.ypaja.fi/fi/ilmoitustaulu ja toissi-
jaisesti (pl. esityslista) kunnanviraston ilmoitustaululla os. Perttulantie 20. 
 
Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltai-
nen, kun yli puolet sen jäsenistä on läsnä. 
 
Ypäjän kunnan hallintosäännön 9 §:n mukaan puheenjohtaja toteaa läs-
näolijat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. 
 
Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty kunnanhallituksen jäsenille ja läs-
näololuettelossa mainituille muille sähköisesti 4.12.2020. 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 päätösval-

taiseksi. 
  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 

 
  
Otteet/tiedoksi: - 
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KH 208 § Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänäpito sekä ääntenlaskijat  
 
Selostus: Kuntalain 140 §:n mukaan toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikai-

suvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jäl-
keen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista 
säännöksistä muuta johdu. Päätöksen katsotaan tulleen yleisesti tietoon 
seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on pidetty näin nähtävä-
nä. Kuntalain 138 §:n mukaan oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kulu-
essa päätöksen tiedoksisaannista. 
 
Kunta voi päättää tämän lisäksi myös muusta toimielinten pöytäkirjojen 
nähtävänä pidosta. 
 
Ypäjän kunnanhallituksen päätöksen 8.8.2017 117 § mukaan kunnanhalli-
tuksen ja valtuuston kokouspöytäkirjat tarkastetaan ja allekirjoitetaan kol-
men päivän kuluessa kokouksesta. Lisäksi pöytäkirjantarkastajat voivat 
ilmoittaa myös sähköisesti pöytäkirjan hyväksymisestä, jolloin pöytäkirja 
varmennetaan heidän allekirjoituksillaan myöhemmin, mutta viipymättä. 
 
Saman päätöksen mukaan kunnanhallituksen kokouspöytäkirjat pidetään 
ensisijaisesti yleisesti nähtävillä kuntalain 140 §:n mukaisesti kunnan in-
ternetsivuilla os. www.ypaja.fi/fi/hallinto/esityslistat_ja_poytakirjat viimeis-
tään kokousten jälkeisenä maanantaina klo 09.00 alkaen. Pyhäpäivi-
nä/vast. nähtävänäpito alkaa seuraavana arkipäivänä. 
 
Edelleen, kunnanhallituksen kokouspöytäkirjat pidetään jatkossa toissijai-
sesti nähtävillä kunnanviraston yhteispalvelupisteellä viimeistään kokous-
ten jälkeisenä maanantaina klo 09.00–13.00. Pyhäpäivinä/vast. nähtä-
vänäpito alkaa seuraavana arkipäivänä. 
 

  
Valmistelija: talous- ja hallintopäällikkö Pirjo-Maarit Hellman, p. 050 520 3876 
  
Päätösehdotus: 1. Kunnanhallitus valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi kaksi jäsentään, jotka 

toimivat samalla ääntenlaskijoina 
(edelliset KH 24.11.2020 Matti Alanko ja Markku Leppälahti). 

2. Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan perjantaina 11.12.2020 klo 
09.00–14.30 virastotalolla. Tarkastettu pöytäkirja pidetään sähköisesti 
nähtävänä 14.12.2020 klo 09.00 alkaen kunnan yleisillä internetsivuilla 
ja kunnanviraston palvelupisteellä klo 09.00–13.00. Pöytäkirjan katso-
taan tulleen yleisesti tietoon 22.12.2020. 

  
Käsittelystä:  
  
Päätös: 1. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mirja Jokio ja Susanna Romu. 

2. Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 

  
Otteet/tiedoksi: - 
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KH 209 §  Käsittelyjärjestys 
 

Selostus: Ypäjän kunnan hallintosäännön 9 §:n mukaan asiat käsitellään esityslistan 
mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päät-
tää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskut-
sussa. 
 

  
Valmistelija: talous- ja hallintopäällikkö Pirjo-Maarit Hellman, p. 050 520 3876 
  
Päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy esityslistan mukaisen käsittelyjärjestyksen. 
  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 

 
  
Otteet/tiedoksi: - 
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KH 210 §  Toimielinten pöytäkirjat 
 
 

Selostus:     Kuntalain 92 §:n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, 
  kunnan johtaja ja hallintosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa 
  kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on kunta lain nojalla siirretty kun-
  nanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimival-
  taan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. 

 
  Hallintosäännössä voidaan määrätä otto-oikeudesta vastaavasti lautakunnille, 
  niiden puheenjohtajille tai hallintosäännössä määrätylle kunnan viranhaltijalle 
  asianomaisen lautakunnan alaisen viranomaisen tai lautakunnan jaoston toi-
  mivaltaan siirretyissä asioissa, jollei asiaa ole otettu jo kunnanhallituksen käsi-
  teltäväksi. 
 
  Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi sen ajan kuluessa, jossa 
  oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä (14 pv). Ylemmän toimielimen käsi-
  teltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa: 
 

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

   
  Ypäjän kunnan hallintosäännön 18–19 §:t määräävät otto-oikeudesta kunta
  lain 92 §:n mukaisesti kunnanhallitukselle, sen puheenjohtajalle ja kunnanjoh-
  tajalle 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: 
 

- rakennuslautakunta 19.11. 
  

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

 
 
Käsittelystä:    
 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
 
Otteet/tiedoksi:  
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KH 211 § Saapuneet asiakirjat 
 
 
           Selostus: Asiakirjat 

- Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä, yhtymähallituksen pöytäkirja 
13/2020 18.11.2020 

- Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä, yhtymävaltuuston pöytäkirja 
2/2020 18.11.2020 

- Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä, yhtymävaltuusto 18.11.2020 § 19, 
Talousarvio 2021 ja toimintasuunnitelma 2020–2023 

- Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä, yhtymävaltuusto 18.11.2020 § 20, 
Talousarvion muutosehdotus 

- Hämeen liitto, maakuntavaltuuston pöytäkirja 2/2020 23.11.2020 
- Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä, yhtymähallituksen pöytäkirja 

12/2020 23.11.2020 
- Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä, yhtymähallitus 23.11.2020 § 

151, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin palvelusopimus vuodelle 2021 
- Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä, yhtymähallitus 23.11.2020 § 

154, Forssan seudun hyvinvointikertomuksen vuosiraportti 2019 
- Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, hallituksen pöytäkirja 

12/2020 24.11.2020 
- Loimaan kaupunki, kaupunginhallitus 30.11.2020 § 388, Loimaan Vesi -

liikelaitoksen ja Ypäjän kunnan vesihuoltolaitoksen yhteistyövaihtoehtojen 
selvitys / Yhtiöittämisesitys 

- Aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat, päätös ESA-
VI/34207/2020, Tartuntatautilain 58 §:n mukainen päätös Kanta-Hämeen 
sairaanhoitopiirin kuntien alueille/30.11.2020 

- Forssan kaupunki, kaupunginhallitus 30.11.2020 § 302, Erityisopetusta 
koskevien kuntasopimusten uudistaminen 

- Valtioneuvoston kanslia, VN/23505/2020, VN/23505/2020-VNK-2, Terve-
tuloa mukaan kuntien Terveet tilat -verkostoon/1.12.2020  

- Maatalousyrittäjien eläkelaitos, Maatalousyrittäjien lomituspalvelujen valti-
onkorvaus vuodelle 2019/1.12.2020 

- Seudun työllisyydenhoidon ekosysteemin selvitys, muistio 2.12.2020 
 

 
Valmistelija: talous- ja hallintopäällikkö Pirjo-Maarit Hellman, p. 050 520 3876 
  
Päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee saapuneet asiakirjat tiedoksi ja saattaa ne tarvit-

tavilta osiltaan toimeksi. 
  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 

 
  
Otteet/tiedoksi: - 
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KH 212 § Viranhaltijapäätökset 
 
 

Selostus: − kunnanjohtaja 
§ 35 

 

− talous- ja hallintopäällikkö 
§ - 
 

− tekninen johtaja 
  § 9.2020 
   

− varhaiskasvatusjohtaja-sivistysjohtaja 
§ - 
 

− puhtaus- ja ruokapalvelupäällikkö 
§ 3 

 

− rehtori 
§ - 
 

  
Valmistelija: talous- ja hallintopäällikkö Pirjo-Maarit Hellman, p. 050 520 3876 
  
Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi. 
   
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 

 
  
Otteet/tiedoksi: - 
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KH 213 § Ypäjän kunnan strategian toimeenpano-ohjelma, talousarvio 2021, ta-
loussuunnitelma 2021–2023 ja investointisuunnitelma 2021–2024 

 
 

Aiempi käsittely:  KH 22.9.2020 147 § 
   KH 3.11.2020 182 § 
  
Selostus:  ”Vuoden 2021 talousarvio ja vuosien 2021–2023 taloussuunnitelma laaditaan 

sekä koko kuntakentän että Ypäjän kunnan osalta haastavassa tilanteessa. 
Koronapandemian vaikutukset myös kuntatalouteen ovat merkittäviä ja vai-
keuttavat suunnittelua.  

 
 Haasteellisesta tilanteesta huolimatta talousarvioon tulisi sisällyttää element-

tejä, jotka kehittävät kunnan palveluja ja laajentavat tulopohjaa tulevina vuo-
sina. 

 
 Henkilöstökustannuksia kasvattavat KVTES:n tulevan sopimuskauden pal-

kankorotukset. 
 
 Lisäksi talousarviossa on varauduttava sosiaali- ja terveydenhuollon maksu-

osuuksien muutoksiin, jotka tarkentuvat loppuvuoden aikana. 
 
 Talousarvion ja -suunnitelman laadintaohje on liitteenä 20. 
 
 Päätösehdotus:  
                               Kunnanhallitus  
 1. hyväksyy talousarvion ja -suunnitelman laadintaohjeen 
 2. asettaa taloustavoitteet hallintokuntien ja toimielinten vuoden 2021 talous-

arviotyölle 
 Päätös: 

                                Kunnanhallitus hyväksyi talousarvion ja -suunnitelman laadintaohjeen, jota 
  voidaan täydentää talous- ja elinvoimatyöryhmän kunnan 
  hallitukselle esittämillä lisäohjeilla.” 
 
  -- 
 
  KH 3.11.2020 182 § 
 

                              ”Talousarvio- ja investointisuunnitelmaluonnos on esityslistan oheismateriaa-
lina. 

 
  Toimialajohtajat ovat kuultavina kokouksessa. 
 
 Päätösehdotus:  

  Kunnanhallitus tarkentaa talousarvion ja -suunnitelman sekä investointisuun-
  nitelman tavoitteita. 
  Päätös: 

                                Kunnanhallitus tarkensi, että talousarvio 2021 pyritään laatimaan ylijää-
   mäiseksi.” 
 
   -- 

 
                               KH 8.12.2020 213 § 
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 Ypäjän kunnan strategian toimeenpano-ohjelma on liitteenä 30 ja talousarvio 

2021 sekä taloussuunnitelma 2021–2023 ja investointisuunnitelma 2021–
2024 on liitteenä 31. 

 
 Talousarvion 2021 vuosikate on 802 200 euroa, poistot 614 600 euroa ja tili-

kauden ylijäämä 200 300 euroa. 
 
     
Valmistelija: talous- ja hallintopäällikkö Pirjo-Maarit Hellman, p. 050 520 3876  
   
Päätösehdotus: Kunnanhallitus 

1. hyväksyy kuntastrategian toimeenpano-ohjelman vuodelle 2021 
2. hyväksyy talousarvion vuodelle 2021 
3. hyväksyy taloussuunnitelman vuosille 2021–2023 
4. hyväksyy investointisuunnitelman vuosille 2021–2024 
5. esittää valtuustolle niiden hyväksymistä. 

 
Käsittelystä: 
    
 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
 
Otteet/tiedoksi: 
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KH 214 § Ypäjän kunnan ympäristönsuojelumääräysten päivittäminen 
 
 

Aiempi käsittely:  RAKLA 12.3.2020 7 § 
     RAKLA 10.6.2020 16 § 
    RAKLA 19.11.2020 44 § 
  
Selostus:  ”Ypäjän kunnanvaltuusto on 14.6.2012 § 13 hyväksynyt kunnan ympä-

ristönsuojelumääräykset. 
  
 Kunnan ympäristönsuojelumääräykset annetaan ympäristönsuojelulain 
 (YSL 527/2014) 202 §:n nojalla. Määräysten tavoitteena on ympäristön 
 suojelulakia ja sen nojalla annettuja asetuksia täydentäviä ja käytännön 
 tilanteita selventäviä paikallisia määräyksiä. 
 Voimassa olevan 202 §:n mukaan:  
 
 Kunta voi antaa tämän lain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia paikallisis- 
 ta olosuhteista johtuvia, kuntaa tai sen osaa koskevia yleisiä määräyksiä 
 (kunnan ympäristönsuojelumääräykset). 
 
 Määräykset eivät voi koskea: 
 1) luvanvaraista, ilmoituksenvaraista tai rekisteröitävää toimintaa; 
 2) 31 §:ssä tarkoitettua koeluonteista toimintaa; 
 3) 120 §:ssä tarkoitettuja poikkeuksellisia tilanteita; 
 4) 136 §:n 1 momentissa tarkoitettua pilaantuneen maaperän ja pohjave- 
 den puhdistamista koskevaa ilmoitusmenettelyä; 
 5) puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen toimintaa. 
  
 Määräykset voivat koskea: 
 1) toimia, rajoituksia ja rakennelmia, joilla ehkäistään päästöjä tai niiden 
 haitallisia vaikutuksia; 
 2) erityisen häiritsevän tilapäisen melun tai tärinän torjuntaa; 
 3) toimintojen sijoittumisen ympäristönsuojelullisia edellytyksiä asemakaa- 
 va-alueen ulkopuolella; 
 4) sellaisten alueiden määrittelyä, joilla ympäristön erityisen pilaantumis-  
 vaaran vuoksi on kielletty jäteveden johtaminen maahan, vesistöön taikka 
 ojaan, lähteeseen, tekolammikkoon tai vesilain 1 luvun 3 §:n 1 momentin 6 
 kohdan mukaiseen noroon; 
 5) sellaisten alueiden ja vyöhykkeiden määrittelyä, joilla lannan ja lannoit- 
 teiden sekä maataloudessa käytettävien ympäristölle haitallisten aineiden 
 käyttöä rajoitetaan; 
 6) valvontaa varten tarpeellisten tietojen antamista; 
 7) vesien ja meriympäristön tilan parantamista koskevia toimia, jotka ovat 
 vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain mukaisen ve- 
 sienhoito suunnitelman tai merenhoitosuunnitelman mukaan tarpeellisia.  
 
 Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi yksittäistapauksessa myöntää 
 poikkeuksen ympäristönsuojelumääräyksestä siinä mainituin perustein. 
 
 Ympäristönsuojelumääräysten noudattamista valvoo kunnan ympäristön 
 suojeluviranomainen, joka voi siirtää sille näissä määräyksissä kuuluvaa 
 ratkaisuvaltaa alaiselleen viranhaltijalle siten, kuin ympäristönsuojelun 
 hallinnosta annetussa lain (64/1986) 7 §:ssä säädetään. Hallintopakon 
 käyttämistä ei kuitenkaan voi delegoida yksittäiselle viranhaltijalle, vaan 
 asia käsitellään viranomaisessa. 
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 Aiemmin määräysten uusimistyötä on tehty seudullisesti yhtä aikaa Hump- 
 pilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kuntien sekä Forssan kaupungin 
 kanssa. Tästä syystä määräykset ovat seutukunnalla melko yhteneväiset. 
 Nyt muutostarvetta tuo muun muassa talousjätevesien johtamista ja käsit- 
 telyä koskevat, ympäristönsuojelulain (YSL muutos 19/2017) muutokset.  
 
 Päivitystyössä tullaan käyttämään Kuntaliiton vuonna 2019 valmistunutta 

opasta. Oppaan tarkoituksena on nostaa esiin ympäristönsuojelumääräysten 
soveltamisalaa ja sen kehittämistarpeita.  

 
 Osana määräysten valmistelua on tärkeää tehdä yhteistyötä muiden kunnan 

viranomaisten ja viranhaltijoiden kanssa. Tärkeässä roolissa ovat erityisesti 
rakennusvalvonta-, terveydensuojelu- sekä jätehuoltoviranomainen. Viranhal-
tijayhteistyön avulla ja ylläpitämällä viranomaisten välistä vuoropuhelua voi-
daan välttyä ristiriitaisilta tai päällekkäisiltä määräyksiltä. 

 
 Ympäristönsuojelumääräysten valmistelun aloittamisesta tulee tiedottaa 
 YSL 203 §:n mukaisesti kunnan verkkosivuilla. Tässä yhteydessä ilmoite- 
 taan asian vireilläolosta ja vaikuttamismahdollisuuksien käyttämisestä.  
 
 Koska kyse on suurelta osin lainsäädännöllisten muutosten aikaan saama 
 päivitystarve, olisi edellisen päivityksen tapaan ja ajankäytöllisesti luonte- 
 vinta laatia luonnos viranhaltijavoimin. Ympäristönsuojeluviranomainen 
 asettaa luonnoksen yleisesti nähtäville ja lausunnoille eri viranomaisille. 
 
 Voimassa olevat ympäristönsuojelumääräykset ovat kokouksessa nähtävä 
 nä.  
 Valmistelija: 
 Niina Salminen-Åberg, ympäristöpäällikkö, p. 03-4141 5267 
 Päätösehdotus: 
 Rakennuslautakunta päättää, että  
  - käynnistetään Ypäjän kunnan ympäristönsuojelumääräysten muutoksen val-
  mistelu, 
  - tiedotetaan valmistelun käynnistämisestä ja mielipiteiden ilmaisun mahdolli-
  suudesta kunnan verkkosivuilla ja Seutu Sanomissa  
  - laaditaan luonnos viranhaltijatyönä mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä 
  naapurikuntien kanssa 
 Päätös: 
 Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
 RAKLA 16§ 10.6.2020 
 Ympäristönsuojelumääräysten muutosten käynnistämisestä on kuulutettu 
 kunnan nettisivuilla 26.3. – 4.5.2020 ja tiedotettu Forssan Lehdessä 
 29.3.2020. Määräaikaan mennessä ei ole tullut yhtään mielipiteen 
 ilmaisua.  
 Määräysten muuttamiseksi on laadittu luonnos, joka on liitteenä3. 
 Määräysten perustelut ovat erikseen oheismateriaalina. 
 
 Voimassa olevat ympäristönsuojelumääräykset on myös oheismateriaalina. 

Näihin kaikkiin voi tutustua www.forssa.fi → Asuminen ja ympäristö → 
Ympäristönsuojelu → Nähtävillä olevat asiakirjat  
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 Valmistelija 
 Niina Salminen-Åberg, ympäristöpäällikkö, p. 03-4141 5267  
 niina.salminen (at) forssa.fi 
 Päätösehdotus: 
 Rakennuslautakunta päättää, että liitteenä 3 oleva 
 ympäristönsuojelumääräyksiä koskeva luonnos asetetaan yleisesti nähtä- 
 ville  1.7. - 31.8.2020 kuulemista varten.  
 
 Lisäksi rakennuslautakunta lähettää luonnoksen tiedoksi ja mahdollisia  
 lausuntoja varten Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle,  
 Kanta-Hämeen pelastuslaitokselle, Forssan seudun terveydenhuollon  
 kuntayhtymälle, Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen  
 jätelautakunnalle ja Ypäjän kunnan vesihuoltolaitokselle. 
 Päätös: 
 Päätösehdotus hyväksyttiin. 
  
 RAKLA 44 § 19.11.2020 
 Ympäristönsuojelumääräysten luonnos on kuulutettu ja ollut nähtävillä  
 1.7.2020 – 31.8.2020 kunnan nettisivuilla. Luonnos on ollut nähtävillä  
 myös kirjastossa. Nähtävilläolosta on tiedotettu Forssan Lehdessä  
 5.7.2020.  
 
 Lausunnot ja niiden huomioon ottaminen ehdotukseen  
 ympäristönsuojelumääräyksiksi 
 
 Forssan kaupungin jätelautakunta, Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n  
 yhteistoiminta-alueen yhteinen jätehuoltoviranomainen, on kokouksessaan  
 13.8.2020 todennut, että sillä ei ole huomautettavaa  
 ympäristönsuojelumääräysten luonnoksesta. 

• Lausuntoa ei ole tarpeen huomioida. 
 
 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallitus on kokoukses-

saan 31.8.2020 antanut ympäristönsuojelumääräysten luonnoksesta seuraa-
van lausunnon: 

 
 Yhtenäisten ympäristönsuojelumääräysten laatiminen seutukunnalla on hyvä 

asia. Muutamien asioiden kohdalla on ehkä syytä tarkentaa tekstiä. 
  
 7 § jalostukseen kelpaamaton maito 
 Jalostukseen kelpaamaton maito on sivutuotetta ja sen käytöstä ja hävityk-

sestä säädellään sivutuotelainsäädännössä. Tämä on hyvä huomioida annet-
taessa ympäristönsuojelulain mukaista määräystä. 

• Määräyksistä poistetaan sanat “jalostukseen kelpaamaton maito”. Asi-
asta säädetään sivutuotelainsäädännössä, joten päällekkäiselle sää-
dökselle ei ole tarvetta. 

 
 13 § Laiduntaminen on kielletty yleisten uimarantojen läheisyydessä. 
 Tässä kohdassa olisi hyvä tehdä tarkempi määrittely. 

• Ympäristönsuojelun näkökulmasta tarkan metrimäärän määrittäminen 
uimarannan ja eläinten laidunnusalueen välille ei ole tarpeellista. Riit-
tävä suojaetäisyys riippuu muun muassa laiduntavien eläinten mää-
rästä, laitumen koosta ja rannan kaltevuudesta. Jotta määräyksissä 
voidaan huomioida paikalliset olosuhteet, ei tarkkaa metrimäärää voi-
da määrittää. 

 
 14 § Erityisen häiritsevää melua aiheuttavien koneiden ja laitteiden käyttämi-

nen yöaikana. 
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 Olisi hyvä määritellä, mitä tässä tarkoitetaan erityisen häiritsevällä melulla. 

• Erilaisia koneita ja laitteita sekä työvaiheita on lukematon määrä. Luet-
teloiminen määräysten yhteydessä ei ole tarkoituksenmukaista. Melun 
häiritsevyyteen vaikuttavat myös aika ja paikka. Näin mahdollistetaan 
tapauskohtainen harkinta.  

 
 20 § Ulkona oleva nestemäisen kemikaalin säiliö on sijoitettava suoja-

altaaseen. 
 Tarkoitetaanko tässä kaikkia säiliöitä koosta riippumatta, eli myös vähäistä 

kotitaloudessa tapahtuvaa säilytystä. 

• Nestemäisten kemikaalien astiavarastoja koskee § 21. Kotitalouksissa 
on kemikaaleja lähinnä vain astioissa. 

 
 Uusissa määräyksissä tulisi olla maininta, mitkä määräykset (hyväksymispäi-

vä) tullaan korvaamaan uusilla. 

• Loppuun, § 27, lisätään maininta, milloin edelliset ympäristönsuojelu-
määräykset ovat tulleet voimaan.  

 
 
 Ypäjän kunnan tekninen lautakunta on kokouksessaan 19.8. antanut ympä-

ristönsuojelumääräysten luonnoksesta seuraavan lausunnon: 
 20§ Nestemäisten kemikaalien säiliöt 

• ensimmäisen kappaleen määräykset vanhojen säiliöiden osalta mää-
räyksen voimaantulon muutos 1.1.2030 

 22 § Polttonesteen täyttö- ja jakelupaikka 

• vanhojen täyttö- ja jakelupaikkojen määräysten osalta voimaantulon 
muutos 1.1.2030. 

 

• Ympäristönsuojelumääräyksien luonnoksessa on esitetty viiden vuo-
den siirtymäaikaa kaksoisvaippasäiliön tai valuma-altaan hankkimisel-
le. Viiden vuoden siirtymäajan katsotaan olevan toiminnanharjoittajille 
kohtuullinen. Ypäjän teknisen lautakunnan esittämä kymmenen vuo-
den siirtymäaika on niin pitkä, että pykälän kirjaaminen määräyksiin 
muuttuisi silloin turhaksi. Määräyksissä on käytetty Suomessa yleisesti 
käytössä olevaa linjaa.  

 

• Ypäjän kunnan alueella on paljon yksivaippaisia vanhoja säiliöitä, jotka 
sijaitsevat alueilla, joissa ei käydä päivittäin. Lisäksi säiliöiden lähei-
syydessä operoidaan yleensä isoilla koneilla. Edellä mainitut seikat li-
säävät onnettomuuden vaaraa. Onnettomuuden sattuessa maaperän 
pilaantumisesta syntyvät korkeat puhdistamiskustannukset jäävät toi-
minnanharjoittajan vastuulle. Taloudellisesti valuma-altaan hankkimi-
nen on toiminnanharjoittajalle aina kannattava investointi, mikäli sillä 
pystytään estämään yksikin vuoto maaperään. 

 
 Mielipide 
 
 Määräaikaan mennessä tuli yksi mielipiteen ilmaisu seuraavista pykälistä: 
 1 § Määräysten antaminen ja valvonta 
 Tässä kohtaa tulee mainita ympäristönsuojeluviranomaisen kokoonpano ja 

yhteystiedot sekä ympäristönsuojelun työtehtäviä hoitavien, mm. rikkomus-
asiat, henkilöiden yhteystiedot. 

• Ympäristönsuojeluviranomaisena toimivan lautakunnan 
jäsenet on mainittu kunnan internet-sivuilta. Jäsenten lu-
etteleminen ei ole käytännöllistä, sillä määräyksiä ei uu-
disteta lautakunnan jäsenten vaihtuessa.  



YPÄJÄN KUNTA   PÖYTÄKIRJA s. 315 
Kunnanhallitus   8.12.2020  17/2020 

 
• Rikosasioita käsittelee Suomessa poliisi. Rikosasioista, 

niistä ilmoittamisesta tai niihin liittyvistä velvollisuuksista 
määrääminen ei kuulu ympäristönsuojelumääräysten pii-
riin. 

 
  
 2 § Määräysten tavoitteet 
 Ympäristöministeriön tavoite luonnon monimuotoisuuden turvaamisesta, eri-

tyisesti luontokatoa vähentämällä, tulee luonnonsuojelun toteutua kaiken pää-
töksenteon lisäksi myös kaikessa kunnan arkisissa toimissa, myös sellaisissa, 
joita ei erikseen tässä dokumentissa ole eritelty. 

 

•   Kunta voi antaa ympäristönsuojelulain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia 
 paikallisista olosuhteista johtuvia, kuntaa tai sen osaa 

 koskevia yleisiä määräyksiä. Luonnon monimuotoisuuden ylläpitäminen sisäl-
tyy luonnonsuojelulakiin. Luonnonsuojelulain osalta ei ole annettu kunnille 
mahdollisuutta antaa lakia täydentäviä määräyksiä. Ympäristönsuojelulain 
osalta pyritään päästöjen ehkäisemiseen ja vähentämiseen, jotka kuitenkin 
osaltaan edesauttavat luonnon monimuotoisuuden säilymistä. Yksittäisten 
määräysten antaminen esimerkiksi monimuotoisuuden vaalimiseksi asukkai-
den omilla asuinkiinteistöillä ei nykylainsäädännön puitteissa ole mahdollista. 

 
 5 § Autojen, veneiden, koneiden ja muiden vastaavien laitteiden pesu 
 Tähän tarkentaisin missä esimerkiksi auton kunkin kunnan alueella saa pestä 

vai onko oletuksena, että jokainen pesee omalla pihallaan ja kemikaaleja si-
sältävät vedet imeytyvät maahan? 

•                      Autojen peseminen on sallittua muualla kuin erikseen kielletyillä alueilla. Kos   
ka vesiä ei saa johtaa vesistöön, tulee ne johtaa maaperään tai jäte- tai hule-
vesiviemäriin. 

 
 
 6 § Mattojen, tekstiilien ja muiden vastaavien pesu 
 Tässä kohtaa olisi järkevää tarkentaa mistä aineista on kyse. 

•   Ympäristölle haitallisten aineitten listaa ylläpitää turvallisuus- ja kemikaalivi-
 rasto. Ympäristölle vaaralliset kemikaalit tunnistaa varoitusmerkistä (kuollut 
 puu ja kala). Aineiden luetteloiminen määräysten yhteydessä ei ole tarkoituk-
 senmukaista.  

 
 
 14 § Meluntorjuntaa koskevat määräykset 
 Tässä olisi hyvä tarkentaa miten pitkä aika maksimissaan on kyseinen ’vält-

tämättömien tilapäisten töiden suorittamiseksi’. 

•   Välttämättömien tilapäisten töiden suorittamiselle ei ole katsottu voivan antaa 
 aikarajaa, jossa työt tulisi pystyä suorittamaan. 

 
 15 § Meluilmoitusmenettely ja siitä poikkeaminen 
 Osio tulee kirjoittaa selkokieliseksi ja kenelle ilmoitus tehdään, ajatellen asiaa 

jälleen tavallisen kuntalaisen näkökulmasta. 

•   Määräyksessä kerrotaan milloin meluilmoitusta ei tarvitse tehdä. Yhteystiedot 
 neuvontaa varten löytyvät kunnan internet-sivuilta. 

 
 24 § Lumen vastaanottopaikat 
 Järjestääkö kukin kunta? Jos kyllä, niin missä nämä sijaitsevat? Jos vuosittain 

eri paikoissa, niin mistä löytyy tieto sijainnista? 

•  Lumen vastaanottopaikkojen sijainnin ja käyttämisen ehdot löytyvät kunnan 
internet-sivulta. 
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 Muita muutoksia 
 
 8 § Talousjätevesien puhdistusvaatimukset ja johtaminen viemäriverkoston 

ulkopuolisella herkillä alueilla ranta- ja pohjavesialueella 
 
 Asian selventämiseksi on otsikkoa muutettu. Pykälään on lisätty maininta 

poikkeamisen hakemisen mahdollisuudesta. 
 Pykälään on lisätty myös uusi kappale: 
 Ranta- ja pohjavesialueita koskevaa ankaramman puhdistusvaatimuksen vel-

voitetta ei sovelleta kiinteistöihin, joiden jätevesien käsittelyjärjestelmän pur-
kupiste sijaitsee ranta- tai pohjavesialueen ulkopuolella. Kyseisillä kiin-
teistöillä jätevesien käsittelyn tulee täyttää ympäristönsuojelulain (527/2014) 
154 b § mukainen perustason puhdistusvaatimus.  

 
 8.3 § Pohjavesialueilla jätevesien käsittely ja johtaminen 
 Asian tarkentamiseksi on muutettu seuraava kohta: 
 Harmaat jätevedet johdetaan  

•   kahden saostuskaivon (tai 2-osastoisen) kautta maasuodatukseen maa-
 suodatuskenttään, jonka jälkeen käsitellyt jätevedet voidaan imeyttää maahan 
 tai johtaa ojaan.  

 
 Lausuntojen, mielipiteen ja muiden muutosten vaikutuksesta luonnosta ei ole 

muutettu niin paljoa, että luonnosta tarvitsisi asettaa uudelleen nähtäville. 
Muutoksilla ei merkittävästi heikennetä ympäristön pilaantumisen vaaraa. 

 
 Määräysten muuttamiseksi on laadittu ehdotus, joka on liitteenä 8. 
 Ympäristönsuojelumääräysten perustelut ovat myös liitteenä 9. 
 
 Voimassa oleviin ympäristönsuojelumääräyksiin ja ehdotukseen sekä pe-

rusteluihin voi tutustua myös www.forssa.fi → Asuminen ja ympäristö → Ym-
päristönsuojelu → Nähtävillä olevat asiakirjat 

 
 Lisätiedot: ympäristöpäällikkö Niina Salminen-Åberg.  
 p. 03-4141 5267 tai niina.salminen(at)forssa.fi 
 
  
 Tj päätösehdotus:  
 Rakennuslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kun-

nanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto hyväksyy liitteenä 8 olevat ympäris-
tönsuojelumääräykset ja päättää niiden voimaantulopäivän mahdollisesta 
muutoksenhausta huolimatta. 

 Päätös: 
 Päätösehdotus hyväksyttiin.” 
 
 -- 
 
 KH 8.12.2020 214 § 
 
 Ehdotus ympäristönsuojelumääräyksiksi on liitteenä 32 ja perustelut ympäris-

tönsuojelumääräyksille liitteenä 33.  
 
 
Valmistelija: talous- ja hallintopäällikkö Pirjo-Maarit Hellman, p. 050 520 3876  
   
Päätösehdotus: Kunnanhallitus  

1. hyväksyy rakennuslautakunnan päätösehdotuksen 
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2. esittää valtuustolle liitteen 32 mukaisen ehdotuksen hyväksymistä Ypäjän 

kunnan ympäristönsuojelumääräyksiksi 1.2.2021 alkaen. 
 
Käsittelystä: 
    
 

           Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
 

Otteet/tiedoksi: 
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KH 215 §  Kokousedustajan valinta Eteva kuntayhtymän yhtymäkokoukseen 
 
 

Aiempi käsittely:     
 
  
Selostus:  Eteva kuntayhtymä pyytää kuntaa valitsemaan yhtymäkokousedustajan 

17.12.2020 pidettävään yhtymäkokoukseen. 
 
 Eteva kuntayhtymän perussopimuksen mukaan jäsenkunnat käyttävät pää-

tösvaltaansa kuntayhtymässä yhtymäkokouksen kautta, johon kukin jäsen-
kunta nimeää yhden (1) edustajan. Kullekin edustajalle voidaan valita henki-
lökohtainen varaedustaja. Edustaja voidaan nimetä kuhunkin yhtymäkokouk-
seen erikseen tai esimerkiksi valtuustokaudeksi. Kuitenkin uuden kuntalain 60 
§:n mukaan yhtymäkokousedustajan kuhunkin kokoukseen erikseen valitsee 
jäsenkunnan kunnanhallitus tai jäsenkunnan valtuuston päättämä kunnan 
muu toimielin. 

 
 Kunnanvaltuusto on 28.6.2017 31 § em. perussopimuksen linjauksen mukai-

sesti valinnut Eteva kuntayhtymän yhtymäkokouksiin edustajaksi Matti Alan-
gon ja hänelle henkilökohtaiseksi varaedustajaksi Tapio Ahosen. 

  
 
Valmistelija: talous- ja hallintopäällikkö Pirjo-Maarit Hellman, p. 050 520 3876  
  
   
Päätösehdotus: Kunnanhallitus valitsee Ypäjän kunnan edustajaksi 17.12.2020 pidettävään 

Eteva kuntayhtymän yhtymäkokoukseen Matti Alangon ja varaedustajaksi 
Tapio Ahosen. 

 
Käsittelystä: 
    
 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
 
Otteet/tiedoksi: 
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KH 216 §   Lausuntopyyntö koskien seudullisen työllisyydenhoidon suunnittelua 

 
 
           Aiempi käsittely:  
   

Selostus: Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä pyytää omistajakuntiensa lausuntoa 
koskien seudullisen työllisyydenhoidon suunnittelua. 

  
 Yhtymähallitus pyytää kuntayhtymän jäsenkunnilta lausuntoa (liite 34). 
 

1) Mikä on kunnan kanta Hämeen TE-toimiston ehdotukseen valmistelun jat-
kotyöstä. Tavoitteena on saada kanta tiedoksi seudullisen suunnittelu-
ryhmän seuraavaan kokoukseen 2.12.2020 mennessä. 

2) Mitkä ovat kunnan tavoitteet seudullisen työllisyydenhoidon valmistelun 
jatkotoimenpiteiksi. 

                                        

   
           Valmistelija:            kunnanjohtaja Tatu Ujula, p. 044 491 0071  

   
Päätösehdotus:      
 
 

 Kunnanhallitus päättää vastata esitettyihin kysymyksiin seuraavasti: 
 

1) Ypäjän kunta toivoo, että Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä 
toimisi työllisyydenhoidon ekosysteemin päävalmistelijana. Koulu-
tuskuntayhtymällä on linkki kuntiin, eri alojen yrityksiin sekä opetus- 
ja koulutustoiminnan vaatimat resurssit. Ypäjän kunta toivoo, että 
koulutuskuntayhtymä esittäisi kunnille mielestään parhaan tavan to-
teuttaa uudistus ja tarvittaessa kunnat esittäisivät tähän muutoseh-
dotuksensa. 

 
2) Ypäjän kunnan tavoitteena on seudullisen työllisyydenhoidon käyn-

nistäminen vuoden 2021 aikana. Lisäksi tavoitteena on turvata Ypä-
jän kunnan paikallisen työpajan toiminta ja huolehtia siitä, että työpa-
jojen asiakkaat saavat laadultaan tasalaatuista palvelua henkilöstöl-
tä. Ypäjän kunta toivoo, että myös muut kunnat sitoutuisivat seudul-
lisen työllisyydenhoidon järjestämiseen. 

 

 
 

Käsittelystä:   
   
Päätös: 
 

Päätösehdotus hyväksyttiin.  

   
Otteet/tiedoksi:  - 
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KH 217 § Forssan seudun kuntien ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin palveluso-
pimus 2021  

 
 
          Aiempi käsittely:  
 

  Selostus: ”Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin perussopimuksen mukaan jäsenkunnat 
muodostavat sopimusohjauksen toteuttamiseksi tilaajarenkaan, joka neuvot-
telee tilaajarenkaaseen kuuluvien kuntien puolesta kuntayhtymältä ostettavien 
palvelujen määrästä, laadusta, järjestämistavasta ja maksuista. Samassa yh-
teydessä sovitaan erikoissairaanhoidon ja perustason palveluiden rajapintaan 
liittyvistä toiminnoista ja vastuista. Kuntayhtymän puolesta sopimuksen hy-
väksyy yhtymähallitus ja talousarvio ja -suunnitelma valmistellaan sen pohjal-
ta. Jäsenkuntien tai niiden muodostaman kuntayhtymän puolesta sopimuksen 
hyväksyy kunkin organisaation hallintosäännön mukaan toimivaltainen viran-
omainen. 

 
Kuntayhtymän vuosittain kunnilta keräämät maksut (kuntamaksut) sovitaan 
sopimusohjausmenettelyä noudattaen. Samaa menettelyä noudattaen voi-
daan sopia myös muista toimintaa ja taloutta koskevista palveluista, joiden 
hinnoittelumekanismista sovitaan erillisessä sopimuksessa. Sopimusohjaus-
menettelyssä sovitaan lisäksi kuntayhtymän ja jäsenkunnan tai tilaajarenkaan 
kesken yhtymävaltuuston hyväksymien yhdenmukaisten perusteiden mukai-
sista käytettävistä menettelytavoista silloin, kun tuotettujen palvelujen määrä 
tai käyttö poikkeaa merkittävästi sovitusta. Palvelusopimuksessa kuvataan 
menettely, jota noudattaen kesken talousarviovuodenkin palvelusopimusta 
voidaan tarvittaessa muuttaa, mikäli sopimusta tehtäessä vallinneet lähtökoh-
dat ovat merkittävästi muuttuneet. 

 
Tällä sopimuksella Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä Forssan seudun 
kuntien puolesta ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä sopivat 
vuonna 2021 tuotettavien erikoissairaanhoidon palvelujen määrästä, laadusta, 
järjestämistavasta sekä palveluista perittävistä maksuista. 

 
Sopimus sisältää Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin tuottamat erikoissairaan-
hoidon elektiiviset (suunnitellut) ja päivystyspalvelut ja sairaanhoitopiirin kun-
tayhtymän kautta hankittavat palvelut piirin ulkopuolisista laitoksista.” 
 
Palvelusopimusluonnos on liitteenä 35. 

 
                                     

           Valmistelija: kunnanjohtaja Tatu Ujula, p. 044 491 0071   
    
Päätösehdotus: 
 
 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä Forssan seudun kuntien ja Kanta-Hämeen 
sairaanhoitopiirin palvelusopimuksen vuodelle 2021. 

 

Käsittelystä:   
   
Päätös: 
 

Päätösehdotus hyväksyttiin.  

   
Otteet/tiedoksi:   
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KH 218 § Forssan seudun hyvinvointikertomuksen vuosiraportti 2019 
 
 
           Aiempi käsittely:     
 
            

Selostus: Forssan seudun hyvinvointikertomuksen vuosiraportti 2019 on valmistunut 
(liitteet 36, 37). 

 
Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen mukaan hyvinvointikertomus on tiivis ku-
vaus hyvinvoinnista ja terveydestä sekä niiden edistämisestä kunnassa. Li-
säksi esimerkiksi Kuntalaissa (2015/410) on määritelty kuntalaisten hyvin-
voinnin edistäminen kunnan lakisääteiseksi tehtäväksi. 
 
 

Valmistelija: kunnanjohtaja Tatu Ujula, p. 044 491 0071 
    
Päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää, että valtuusto hyväksyy liitteenä olevan Forssan 

seudun hyvinvointikertomuksen vuosiraportin 2019. 
 

 
Käsittelystä: 
 

  

Päätös: 
 

Päätösehdotus hyväksyttiin.  

   
Otteet/tiedoksi: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
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KH 219 § Valtuutettujen määrä 
 
 
           Aiempi käsittely:     
 
            

Selostus: Kuntalain 16 §:ssä säädetään asukaslukuun perustuvasta valtuutettujen vä-
himmäismäärästä. Valtuutettujen määrästä päättää valtuusto. Valtuutettuja 
valitaan pariton määrä kunnan asukasluvun mukaan. Asukasluvun ollessa 
enintään 5 000 valtuutettuja valitaan vähintään 13.  

 
 Jos valtuusto ei päätä valtuutettujen määrästä, valtuutettuja valitaan laissa 

säädetty vähimmäismäärä. Kunnan on ilmoitettava vähimmäismäärää suu-
rempaa valtuutettujen määrää koskeva päätös tai aiemman valtuutettujen 
määrää koskevan päätöksen muuttamista koskeva päätös oikeusministeriölle 
vaalivuotta edeltävän vuoden loppuun mennessä.  

  
 Valtuusto on 26.5.2016 (13 §) hyväksynyt valtuutettujen määräksi 21 valtuu-

tettua. 
 

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

    
Päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää, että valtuusto pysyttää 21 valtuutettua koskevan 

26.5.2016 (13 §) valtuuston kokouksessa tehdyn päätöksen voimassa niin, 
että päätös koskee 1.6.2021 alkavaa toimikautta. 

 

 
Käsittelystä: 
 

  

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.  
   
 
Otteet/tiedoksi: 
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KH 220 § Ypäjän kunnan äänestysalue, ennakkoäänestyspaikat ja vaalipäivän ää-
nestyspaikka kuntavaaleissa vuonna 2021 

 
 
           Aiempi käsittely:    
 

Selostus:              Seuraavat yleiset vaalit ovat kuntavaalit, jotka toimitetaan sunnuntaina 
18.4.2021. Ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 7. – 13.4.2021 
(keskiviikosta tiistaihin). 

 
 Oikeusministeriö on kirjeellään VN/20585/2020 ohjeistanut kuntia vaaleista. 
 
 Vaalilain 8 §:n mukaan kunta muodostaa yhden äänestysalueen, jollei sitä ole 

tarpeen jakaa useampaan äänestysalueeseen. Äänestysalueiden koosta tai 
asukasmäärästä ei vaalilaissa ole tarkempia määräyksiä. Äänestysalueista 
päättää valtuusto. 

 
 Ypäjän kunnassa äänestysalueita on yksi, joka kattaa koko kunnan. 
 
 Vuoden 2021 kuntavaaleissa noudatetaan sitä äänestysaluejakoa, joka tulee 

voimaan 1.1.2021.  
  
 Vaalilain 9 §:n mukaan kunnanhallitus päättää kotimaan yleisten ennakkoää-

nestyspaikkojen lukumäärästä ja sijainnista kunnassa. Jokaisessa kunnassa 
on oltava vähintään yksi ennakkoäänestyspaikka, jollei erityisistä syistä muuta 
johdu. 

 Lisäksi jokaisella äänestysalueella on kunnanhallituksen päätöksellä määrätty 
vaalipäivän äänestyspaikka. Kunnanhallituksen on huolehdittava siitä, että Di-
gi- ja väestötietoviraston ylläpitämään äänestyspaikkarekisteriin, jona toimii oi-
keusministeriön vaalitietojärjestelmän pohjatietojärjestelmä, merkitään Digi- ja 
väestötietojärjestelmän määräämällä tavalla jokaisen kunnassa olevan yleisen 
ennakkoäänestyspaikan nimi, käyntiosoite, aukiolopäivät ja päivittäiset auki-
oloajat sekä vaalipäivän äänestyspaikan nimi ja käyntiosoite sekä muut Digi- 
ja väestötietoviraston määräämät tiedot. 

 
 Kunnanhallituksen tulee tehdä päätökset yleisistä ennakkoäänestyspaikoista 

ja vaalipäivän äänestyspaikoista hyvissä ajoin siten, että paikat voidaan merki-
tä oikeusministeriö vaalitietojärjestelmään (VAT) 29.1.2021 mennessä. 

 
    

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

Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää vuoden 2021 kuntavaalien järjestämiseksi Ypä-
jän kunnan äänestysalueella: 
 
1. yleiseksi ennakkoäänestyspaikaksi 7.-13.4.2021 

 Ypäjän kunnanviraston os. Perttulantie 20, 32100 Ypäjä 
 p. 02 762 6500 
 aukioloajat: 

 KE         
TO         
PE         
LA, SU 
MA 
TI 

klo 09.00–15.00 
klo 09.00–17.00 
klo 09.00–14.30 
klo 10.00–15.00 
klo 09.00–15.00 
klo 09.00–18.00 
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  2. laitosäänestyksen ennakkoäänestyspaikaksi Ypäjän palvelukeskuk-

sen os. Rauhalantie 1 A, 32100 Ypäjä vaalitoimikunnan toimenpitein 
ja määrittämin ajankohdin. Ennakkoäänestyspaikka palvelee myös 
Valkovuokon ja Lukkarin ryhmäkodin sekä Rauhalan vanhustentalo-
jen 1 C ja D asukkaita. 

3. varsinaisen vaalipäivän 18.4.2021 äänestyspaikaksi 
 Ypäjän kunnanviraston os. Perttulantie 20, 32100 Ypäjä 
 p. 02 762 6500 
 aukioloaika klo 09.00–20.00. 

 
Käsittelystä: 
    
Päätös: 1.  Päätösehdotus hyväksyttiin. 

2. Päätösehdotus hyväksyttiin. 
3.  Kunnanhallitus päätti, että varsinaisen vaalipäivän 18.4.2021 

 äänestyspaikka on Hevospitäjän yhtenäiskoulun Kartanon yk-
 sikkö os. Varsanojantie 97, 32100 Ypäjä, p. 02 762 6500, 
 aukioloaika klo 09.-20.00. 

   
  
Otteet/tiedoksi:   
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KH 221 § Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2021 kunnallis-
vaaleja varten 

 
 
            Aiempi käsittely: 

 
            

Selostus: Oikeusministeriön vaalikirjeen VN/20585/2020 1.10.2020 mukaisesti vuoden 
2021 kuntavaaleissa kunnan keskusvaalilautakuntana toimii vuoden 2017 vaa-
leissa valitun valtuuston asettama keskusvaalilautakunta (KV 28.6.2017 21 §).
  

  Vaalilain 15 §:n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja ase-
tettava: 
a) kutakin äänestysaluetta (Ypäjä = 1) varten vaalilautakunta, johon kuuluu pu-

heenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen 
määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme sekä 

b) laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten yksi tai useampi vaali-
toimikunta, joihin kuhunkin kuuluu  puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi 
muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme. 
Ypäjällä vaalitoimikunta huolehtii myös kotiäänestyksestä. 

   
  Valinnassa tulee huomioida tasa-arvolain 4 a §:n vaatimus, jonka mukaan 
  lautakunnassa tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 pro-
  senttia (40 %). Vaatimuksen pitää toteutua erikseen jäsenten ja varajäsenten 
  kohdalla, kuitenkin huomioiden, että valittaessa vain lain edellyttämät kolme 
  varajäsentä vaalilautakuntaan ja -toimikuntaan, tasa-arvoisuus ei täysimää-
  räisenä voi lukumäärästä johtuen toteutua. 
 
  Vaalilautakunnan ja -toimikunnan varajäsenet on asetettava siihen järjestyk-
  seen, jossa he tulevat varsinaisten jäsenten sijaan. Vaalikelpoisuudet vaali-
  lautakuntaan ja -toimikuntaan määräytyvät muutoin sen mukaan kuin kunta-
  lain 71 § yleisestä vaalikelpoisuudesta, 72 § kelpoisuudesta valtuustoon ja 74 
  § muihin toimielimiin säätä vät. Ei ole estettä valita samaa henkilöä vaalilauta-
  kuntaan ja -toimikuntaan, kunhan valittava on vaalikelpoinen molempiin toi-
  mielimiin. 
 
   Sekä jäsenten että varajäsenten on mahdollisuuksien mukaan edustettava 
  kunnassa edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. 
  Vaalilautakunnan jäsenenä tai varajäsenenä ei voi olla ehdokas. Vaalitoimi-
  kunnan jäsenenä tai varajäsenenä eivät voi olla ehdokas, hänen puolisonsa, 
  lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa. Oikeusministeriö kiinnittää 
  kuntien huomiota siihen, että vaalilain 15 §:n 2 momentin sanamuotoa ”mah-
  dollisuuksien mukaan” voidaan soveltaa myös siten, että jos puolueet eivät 
  niille tehdystä pyynnöstä huolimatta nimeä riittävästi ehdokkaita vaalilauta-
  kuntiin, jäseniksi voidaan nimetä myös muita kunnan luottamustoimeen  vaa-
  likelpoisia henkilöitä. Lisäksi muistutetaan, että vaalilautakunnan ja 
  -toimikunnan jäsenellä ja varajäsenellä, erityisesti puheenjohtajaksi nimettä-
  vällä tulee olla riittävä osaaminen tehtävään ja riittävästi aikaa perehtyä sii-
  hen. 
   
  Oheismateriaalina on toimitettu vuoden 2019 eduskunta- ja europarlamentti-
  vaalien vaalilautakunnan ja -toimikunnan jäsenten ja varajäsenten nimet.          
   

 
           Valmistelija:         talous- ja hallintopäällikkö Pirjo-Maarit Hellman, p. 050 520 3876   
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Päätösehdotus: Kunnanhallitus asettaa vuoden 2021 kuntavaalien järjestämiseksi Ypäjän kunnan 

äänestysalueella: 
1. vaalilautakunnan kokoonpanolla puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme 

muuta jäsentä sekä kahdeksan varajäsentä. Varajäsenet asetetaan siihen nu-
merojärjestykseen, jossa he tulevat varsinaisten jäsenten sijaan. Puheenjohta-
jan sekä varsinaisista jäsenistä ja varajäsenistä vähintään kolmen tulee olla tie-
tokoneenkäyttötaitoisia. 

2. vaalitoimikunnan kokoonpanolla puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, yksi jäsen 
sekä kolme varajäsentä. 

  
Käsittelystä:  
  
Päätös:              
 
 

Kunnanhallitus päätti siirtää asian käsittelyn seuraaviin kokouksiin. 

Otteet/tiedoksi:  
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KH 222 § Muut asiat 
 
 

a)  Kunnanhallituksen kokousaikataulut, kevät 2021 
 

 
 
           Selostus:             Kunnanhallitus käy keskustelun kevätkauden 2021 alustavista kokousajoista. 
 
  

Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää kokousaikataulut kevätkaudelle 2021. 
  
Käsittelystä:  
  
Päätös:                
 
 

Kunnanhallitus päätti kevään alustavaksi kokousaikatauluksi: 
 
TI 19.1. 
TI 9.2. 
TI 23.2. 
TI 9.3. 
TI 30.3. 
TI 20.4. 
TI 11.5. 

 
 
   
 

b)  Kunnanviraston joulusulku 23.12.2020 - 10.1.2021 
 

                
 

Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää kunnanviraston joulusulusta. 
  
Käsittelystä:  
  
Päätös:                             Kunnanhallitus päätti, että kunnanvirasto on suljettu 23.12.2020 - 10.1.2021 

 
  
 
 

c)  JS-Suomi Oy:n esitetarjous 
 
                      
 

Päätösehdotus: Kunnanhallitus keskustelee tarjouksesta. 
  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Kunnanhallitus päätti, että kunta osallistuu JS-Suomi Oy:n tuottaman Ypä- 

jän kunnan sähköisen esitteen (+ 1 500 kpl painettuja esitteitä) julkaisemi- 
seen yrittäjiltä kootun rahoituksen lisäksi tarvittavalla 500 euron summalla. 
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d)  Kunnanjohtajan palkan tarkistaminen 
 
 
                       

Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää kunnanjohtajan palkan tarkistamisesta. 
  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Kunnanhallitus päätti, että kunnanjohtajan palkka on 

1.1.2021 alkaen 6.850,00 euroa kuukaudessa. 
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KH 223 § Ilmoitusasiat 
 
 
 

Selostus: -     Kunnanjohtaja lomalla 23.12.2020 - 6.1.2021  
- Kunnanjohtajan kehityskeskustelu 25.11.2020 

 
 
 

           Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
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Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus 
 
 

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

musta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täy-
täntöönpanoa. 
 
Pykälät: 207–214, 216, 218–221, 222 a), b), 223 
 
______________________________________________________ 
 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan 
kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valit-
tamalla. 
 
Pykälät: 215, 217, 222 c), d) 
 
______________________________________________________ 
 
Hallintolainkäyttölaki 5 § 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
 
Pykälät ja valituskieltojen perusteet: 
 
_______________________________________________________ 

 

 

Oikaisuvaatimusohjeet 
Oikaisuvaatimusviran- 
omainen ja -aika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen/ 
hankintaoikaisun. 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus/hankintaoikaisu tehdään, osoite ja posti-
osoite: 
 
Ypäjän kunta 
Kunnanhallitus 
Perttulantie 20 
32100 Ypäjä 
puhelin: https://www.ypaja.fi/yhteystiedot/ 
sähköposti: kunta@ypaja.fi 
 
Oikaisuvaatimuspykälät: 
 
_______________________________________________________ 
 
Hankintaoikaisupykälät: 
 
_______________________________________________________ 
Oikaisuvaatimus/hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista. 

 
Oikaisuvaatimus on toimitettava Ypäjän kunnan kirjaamoon määräajan vii-
meisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. 

 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista 
sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä 
kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.  

 
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon 7. päivänä siitä, kun 

mailto:kunta@ypaja.fi
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Oikaisuvaatimuksen  
sisältö 

pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi kunnan kotisivuille. 
 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimus-
ajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai 
juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä 
arkipäivänä sen jälkeen. 
 
Oikaisuvaatimuksesta/hankintaoikaisusta on käytävä ilmi vaatimus perustei-
neen ja se on tekijän allekirjoitettava. 
 

Valitusosoitus 
Valitusviranomainen  
ja -aika 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. 
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta 
kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös 
on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta 
kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. 

 
Valitusviranomainen, yhteystiedot: 
Hämeenlinnan hallinto-oikeus 
Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna 
Käyntiosoite: Hämeenlinnan oikeustalo, Arvi Kariston katu 5,  
13100 Hämeenlinna 
Sähköpostiosoite: hameenlinna.hao(at)oikeus.fi   
Puhelinnumero: 029 56 42210 (asiakaspalvelu), tietoliikennekatkon 
sattuessa 050 407 3429 (lisämaksuton) 
Faksinumero: 029 56 42269 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa 
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet  
 
Kunnallisvalitus, pykälät: 
Valitusaika 30 päivää 
_______________________________________________________ 
 
Hallintovalitus, pykälät: 
Valitusaika ________ päivää 
_______________________________________________________ 
 
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite 
Valitusaika ________ päivää 
_______________________________________________________ 
 
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. 

 

 

Valituskirjelmä 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusvi-
ranomaiselle, on ilmoitettava: 
- päätös, johon haetaan muutosta 
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaa-

ditaan tehtäväksi; sekä 
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan 
 
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi ja 
kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset 
valittajalle voidaan toimittaa. 
 
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjel-
mä. 
 
Valituskirjelmään on liitettävä: 
- päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä 
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys 

valitusajan alkamisen ajankohdasta 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo 
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. 
 

Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 §). 

 

Valitusasiakirjojen 
toimittaminen 

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

 

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

 

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

 

 
Lisätietoja 

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjan-
otteeseen. 

 
1)Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. 

 


