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Janika Varjorinne-Mäkeläinen
Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjan
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Päätöksen mukaan § 53
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Selostus:

PÖYTÄKIRJA
9.3.2021

s. 78
5/2021

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 5.3.2021. 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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KH 53 §

Selostus:
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s. 79
5/2021

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 23.2.2021 Mirja Jokio ja Markku Leppälahti).
2. Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan perjantaina 12.3.2021 klo
09.00–14.30 virastotalolla. Tarkastettu pöytäkirja pidetään sähköisesti
nähtävänä 15.3.2021 klo 09.00 alkaen kunnan yleisillä internetsivuilla
ja kunnanviraston palvelupisteellä klo 09.00–13.00. Pöytäkirjan katsotaan tulleen yleisesti tietoon 23.3.2021.

Käsittelystä:
Päätös:

Otteet/tiedoksi:

1. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pirkko Herd ja Janika Varjorinne-Mäkeläinen.
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:
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Otteet/tiedoksi:

-
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5/2021

KH 55 §

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:
-

rakennuslautakunta 25.2.2021
sivistyslautakunta 1.3.2021

Valmistelija:

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

Päätösehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Käsittelystä:
Päätös:

Otteet/tiedoksi:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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KH 56 §

Saapuneet asiakirjat

Selostus:

Asiakirja
- Humppilan kunta, kunnanvaltuusto 17.2.2021 § 4, Seutukirjaston sopimusneuvotteluihin osallistuminen
- Humppilan kunta, kunnanvaltuusto 17.2.2021 § 8, Forssan seudun kotouttamisohjelma 2021–2024
- Hämeen liitto, maakuntahallituksen pöytäkirja 2/2021 22.2.2021
- Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä, yhtymähallituksen pöytäkirja
3/2021 22.2.2021
- Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, hallituksen pöytäkirja
2/2021 23.2.2021
- Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat,
ESAVI/5735/2021, Tartuntatautilain 58 §:n mukainen päätös KantaHämeen sairaanhoitopiirin kuntien alueelle/24.2.2021
- Sosiaali- ja terveysministeriö, VN/4947/2021, Rajoitustoimenpiteet virusmuunnoksen ja epidemian leviämisen ehkäisemiseksi – tartuntatautilain
uudet valtuudet ja hybridistrategian toimintasuunnitelma/25.2.2021
- Sosiaali- ja terveysministeriö, VN/5229/2021, Rajoitustoimenpiteet virusmuunnoksen ja epidemian leviämisen estämiseksi – tason kaksi käyttöönotto/1.3.2021
- Humppilan kunta, kunnanhallitus 1.3.2021 § 69, Sopimusneuvottelijat seutukirjastohankkeeseen
- Opetus- ja kulttuuriministeriö, päätös VN/5319/2021, Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaun sekä muiden yhteisten hakujen aikataulun muuttamisesta/2.3.2021
- Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat,
ESAVI/7266/2021, Tartuntatautilain 58 ja 58 D §:n mukainen päätös Etelä-Karjalan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntien
alueille/4.3.2021
- Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat,
ESAVI/7112/2021, Tartuntatautilain 58 §:n mukainen päätös EteläSuomen aluehallintoviraston toimialueelle/4.3.2021

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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KH 57 §

Viranhaltijapäätökset

Selostus:

−

kunnanjohtaja
§-

−

talous- ja hallintopäällikkö
§-

−

tekninen johtaja
§-

−

varhaiskasvatusjohtaja-sivistysjohtaja
§-

−

puhtaus- ja ruokapalvelupäällikkö
§-

−

rehtori
§-

s. 83
5/2021

Valmistelija:

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

Päätösehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Käsittelystä:
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Otteet/tiedoksi:

-

YPÄJÄN KUNTA
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PÖYTÄKIRJA
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s. 84
5/2021

KH 58 §

Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2021 kunnallisvaaleja varten

Aiempi käsittely:

KH 8.12.2020 221 §
KH 19.1.2021 9 §
KH 9.2.2021 33 §
KH 23.2.2021 47 §

Selostus:

Oikeusministeriön vaalikirjeen VN/20585/2020 1.10.2020 mukaisesti vuoden
2021 kuntavaaleissa kunnan keskusvaalilautakuntana toimii vuoden 2017 vaaleissa valitun valtuuston asettama keskusvaalilautakunta (KV 28.6.2017 21 §).
Vaalilain 15 §:n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava:
a) kutakin äänestysaluetta (Ypäjä = 1) varten vaalilautakunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen
määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme sekä
b) laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten yksi tai useampi vaalitoimikunta, 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 prosenttia (40 %). Vaatimuksen pitää toteutua erikseen jäsenten ja varajäsenten
kohdalla, kuitenkin huomioiden, että valittaessa vain lain edellyttämät kolme
varajäsentä vaalilautakuntaan ja -toimikuntaan, tasa-arvoisuus ei täysimääräisenä voi lukumäärästä johtuen toteutua.
Vaalilautakunnan ja -toimikunnan varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat varsinaisten jäsenten sijaan. Vaalikelpoisuudet vaalilautakuntaan ja -toimikuntaan määräytyvät muutoin sen mukaan kuin kuntalain 71 § yleisestä vaalikelpoisuudesta, 72 § kelpoisuudesta valtuustoon ja 74
§ muihin toimielimiin säätävät. Ei ole estettä valita samaa henkilöä vaalilautakuntaan ja -toimikuntaan, kunhan valittava on vaalikelpoinen molempiin toimielimiin.
Sekä jäsenten että varajäsenten on mahdollisuuksien mukaan edustettava
kunnassa edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä.
Vaalilautakunnan jäsenenä tai varajäsenenä ei voi olla ehdokas. Vaalitoimikunnan 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 ”mahdollisuuksien mukaan” voidaan soveltaa myös siten, että jos puolueet eivät
niille tehdystä pyynnöstä huolimatta nimeä riittävästi ehdokkaita vaalilautakuntiin, jäseniksi voidaan nimetä myös muita kunnan luottamustoimeen vaalikelpoisia henkilöitä. Lisäksi muistutetaan, että vaalilautakunnan ja
-toimikunnan jäsenellä ja varajäsenellä, erityisesti puheenjohtajaksi nimettävällä tulee olla riittävä osaaminen tehtävään ja riittävästi aikaa perehtyä siihen.
Oheismateriaalina on toimitettu vuoden 2019 eduskunta- ja europarlamenttivaalien vaalilautakunnan ja -toimikunnan jäsenten ja varajäsenten nimet.
Päätösehdotus:
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Kunnanhallitus asettaa vuoden 2021 kuntavaalien järjestämiseksi Ypäjän
kunnan äänestysalueella:
1. vaalilautakunnan kokoonpanolla puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja
kolme muuta jäsentä sekä kahdeksan varajäsentä. Varajäsenet asetetaan
siihen numerojärjestykseen, jossa he tulevat varsinaisten jäsenten sijaan.
Puheenjohtajan sekä varsinaisista jäsenistä ja varajäsenistä vähintään
kolmen tulee olla tietokoneenkäyttötaitoisia.
2. vaalitoimikunnan kokoonpanolla puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, yksi
jäsen sekä kolme varajäsentä.
Päätös:
Kunnanhallitus päätti siirtää asian käsittelyn seuraaviin kokouksiin.”
-KH 19.1.2021 9 §
”Päätösehdotus:
Kunnanhallitus asettaa vuoden 2021 kuntavaalien järjestämiseksi Ypä jän
kunnan äänestysalueella:
1. vaalilautakunnan kokoonpanolla puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja
kolme muuta jäsentä sekä kahdeksan varajäsentä. Varajäsenet asetetaan
siihen numerojärjestykseen, jossa he tulevat varsinaisten jäsenten sijaan.
Puheenjohtajan sekä varsinaisista jäsenistä ja varajäsenistä vähintään
kolmen tulee olla tietokoneenkäyttötaitoisia.
2. vaalitoimikunnan kokoonpanolla puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, yksi
jäsen sekä kolme varajäsentä.
Päätös:
Kunnanhallitus päätti asettaa liitteen 3 mukaisesti
1. vaalilautakunnan ja
2.vaalitoimikunnan.
Kokoonpanoa täydennetään seuraavassa kunnanhallituksen kokouksessa.”
--

KH 9.2.2021 33 §
”Päätösehdotus:
Kunnanhallitus täydentää vuoden 2021 kuntavaalien järjestämiseksi Ypäjän
kunnan äänestysalueella:
1. vaalilautakunnan kokoonpanon
2. vaalitoimikunnan kokoonpanon
Päätös:
Kokoonpanoa täydennetään seuraavassa kunnanhallituksen kokouksessa.”
-KH 23.2.2021 47 §
”Päätösehdotus:
Kunnanhallitus täydentää vuoden 2021 kuntavaalien järjestämiseksi Ypäjän
kunnan äänestysalueella:
1. vaalilautakunnan kokoonpanon
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2. vaalitoimikunnan kokoonpanon
Päätös:
Kunnanhallitus valitsi
1. vaalilautakunnan varajäseneksi Veli-Tapio Kangasluoman
2. vaalitoimikunnan varajäseneksi Pirjo-Riitta Palosen.
Kokoonpanoa täydennetään seuraavassa kunnanhallituksen kokouksessa.”

Valmistelija:

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

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus täydentää vaalilautakunnan kokoonpanon.

Käsittelystä:
Päätös:

Otteet/tiedoksi:

Vaalilautakunnan kokoonpanoa täydennetään seuraavissa kunnanhallituksen
kokouksissa.
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Edustajan valitseminen Räyskälä-Säätiön hallintoneuvostoon toimikaudelle 2021–2023

Aiempi käsittely:
Selostus:

Räyskälä-Säätiön tarkoituksena on siviili-ilmailun edistäminen Suomessa.
Päämääränsä toteuttamiseksi Säätiö ylläpitää Räyskälän lentokenttää järjestäen opetusta ja toimintaedellytyksiä urheilu- ja harrastusilmailulle. Säätiön kotipaikka on Lopen kunta.
Räyskälä-Säätiön sääntöjen 6. kohdan mukaan kaikilla Kanta-Hämeen alueeseen kuuluvilla kunnilla on kullakin mahdollisuus valita yksi jäsen RäyskäläSäätiön hallintoneuvostoon. Ennen viimeisintä sääntömuutosta tämä oikeus
on ollut ainoastaan perustajakunnilla: Forssa, Hämeenlinna, Loppi, Riihimäki
ja Tammela. Sääntöjen 15. kohdan mukaan valinta on tehtävä maaliskuun
loppuun mennessä ilmoittamalla valittujen nimet ja osoitteet kirjallisesti säätiön
toimistolle.
Säätiö on 18.2.2021 päivätyllä kirjeellä pyytänyt Ypäjän kuntaa valitsemaan
yhden edustajan kolmivuotiskaudeksi 2021–2023 hallintoneuvostoonsa.
Säätiön säännöt ja info Räyskälän alueesta on toimitettu kokouskutsun oheismateriaalina.

Valmistelija:

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

Päätösehdotus: Kunnanhallitus nimeää Ypäjän kunnan edustajan Räyskälä-Säätiön hallintoneuvostoon.

Käsittelystä:
Päätös:

Otteet/tiedoksi:

Kunnanhallitus ei nimeä Ypäjän kunnan edustajaa Räyskälä-Säätiön hallintoneuvostoon toimikaudelle 2021–2023.
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KH 60 §

Täyttölupa yhteen koulunkäynninohjaajan toistaiseksi voimassa olevaan
toimeen

Aiempi käsittely:

SIVLA 1.3.2021 19 §

Selostus:

”Hevospitäjän yhtenäiskoulun Kartanon yksikössä on yksi pitkään
toiminut koulunkäynninohjaaja, jonka työsuhde on ollut määräaikainen. Hänen
työsopimuksiaan on jatkettu määräaikaisena vuodesta 2010 alkaen. Aikaisimmissa työsopimuksissa hänen kohdallaan määräaikaisuuksien perusteet
on kirjattu puutteellisesti tai jätetty kokonaan merkitsemättä.
Laki rajoittaa määräaikaisten käyttämistä siten, että määräaikainen työsopimus on sallittu tilanteissa, joissa työnantajan teettämä työ on syystä tai toisesta luonteeltaan tilapäistä.
Hevospitäjän yhtenäiskoulussa, Perttulan / Kartanon yksiköissä on tarvittu
vuosien 2010- jälkeen yhtäjaksoisesti hänen työpanostaan, joko henkilökohtaisena ohjaajana tai luokkakohtaisina ohjaajina. Voidaan siis katsoa, ettei
tämä työvoiman tarve ole tilapäistä. Lisäksi samaan aikaan ketjutusten kanssa on muuntokoulutettu yksi Ypäjän kunnan työntekijä koulunkäynninohjaajaksi.
Näin ollen kunnanhallitukselta tulee pyytää lupaa tämän yhden koulunkäynninohjaajan palkkaamisesta toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen.
Päätösehdotus:
Sivistyslautakunta päättää pyytää kunnanhallitukselta täyttölupaa yhteen koulunkäynninohjaajan toistaiseksi voimassa olevaan toimeen.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.”
--

KH 9.3.2021 60 §
Valmistelija:

kunnanjohtaja Tatu Ujula, p. 044 491 0071

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus hyväksyy sivistyslautakunnan päätösehdotuksen.

Käsittelystä:
Päätös:

Otteet/tiedoksi:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

-
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Lausunto Forssan seudun liikenteestä

Aiempi käsittely:

Selostus:

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on toimittanut Ypäjän kunnalle esityksen kohdeluettelosta sekä jokaisesta kohteesta oman kuvauksensa rahoitustietoineen. Lisäksi Uudenmaan Ely-keskus ehdottaa, että Forssan aluelippuun
lisätään Loimaata, Urjalaa ja Someroa koskeva toinen vyöhyke, jota tarjotaan
matkustajille hintaan 91 euroa.
Aiheeseen liittyvä oheismateriaali on toimitettu kunnanhallituksen jäsenille.
Lausunto toivotaan toimitettavan 10.03.2021 mennessä.

Valmistelija:

kunnanjohtaja Tatu Ujula, p. 044 491 0071

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus päättää, että se ei anna lausuntoa Forssan seudun liikennettä koskien.

Käsittelystä:
Päätös:

Otteet/tiedoksi:

Päätösehdotus hyväksyttiin

-
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KR Viestinnän ja Ypäjän kunnan välisen sopimuksen päivittäminen

Aiempi käsittely:

Selostus:

KR Viestintä on toimittanut Ypäjän kunnalle päivitetyn tarjouksen koskien
Ypäjäläinen -lehden taittoa ja lehteen tulevien juttujen tuottamista. Lisäksi
päivitetty tarjous mahdollistaa erikseen sovittavien työtehtävien hoitamisen
Ypäjäläinen -lehteen liittyen tuntiveloitusperusteisesti.
Päivitetty sopimusluonnos sekä tarjous on toimitettu oheismateriaalina kunnanhallituksen jäsenille.

Valmistelija:

kunnanjohtaja Tatu Ujula, p. 044 491 0071

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus merkitsee KR Viestinnän lähettämän tarjouksen tiedokseen
ja valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen.

Käsittelystä:
Päätös:

Otteet/tiedoksi:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

-
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Kokousedustajan valinta Eteva kuntayhtymän ylimääräiseen yhtymäkokoukseen

Aiempi käsittely:

Selostus:

Eteva kuntayhtymä pyytää kuntaa valitsemaan yhtymäkokousedustajan
30.3.2021 pidettävään ylimääräiseen yhtymäkokoukseen.
Eteva kuntayhtymän perussopimuksen mukaan jäsenkunnat käyttävät päätösvaltaansa kuntayhtymässä yhtymäkokouksen kautta, johon kukin jäsenkunta nimeää yhden (1) edustajan. Kullekin edustajalle voidaan valita henkilökohtainen varaedustaja. Edustaja voidaan nimetä kuhunkin yhtymäkokoukseen 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 mukaisesti valinnut Eteva kuntayhtymän yhtymäkokouksiin edustajaksi Matti Alangon ja hänelle henkilökohtaiseksi varaedustajaksi Tapio Ahosen.

Valmistelija:

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

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus valitsee Ypäjän kunnan edustajaksi 30.3.2021 pidettävään
Eteva kuntayhtymän yhtymäkokoukseen Matti Alangon ja varaedustajaksi
Tapio Ahosen.

Käsittelystä:

Päätös:

Otteet/tiedoksi:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Muut asiat

a) Ypäjän kunnanviraston avoinna pitäminen

Päätösehdotus:

Kunnanvirasto pidetään avoinna vain ajanvarauksella 15. – 31.3.2021.

Käsittelystä:
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

b) Hämeen Luontokeskuksen vuokrasopimus

Päätösehdotus:

Valtuutetaan Paula Mustonen neuvottelemaan Hämeen Luontokeskuksen maanvuokraussopimus Eerikkilän Urheiluopisto/Palloilu Säätiö sr:n kanssa. Sopimus
tulee toimittaa Ypäjän kunnanhallituksen hyväksyttäväksi.

Käsittelystä:
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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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: 52–59, 61–63, 64 b), 65
______________________________________________________
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan
kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät: 60, 64 a)
______________________________________________________
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.

