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s. 98
6/2021

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 26.3.2021. 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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Selostus:
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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 9.3.2021 Pirkko Herd ja Janika Varjorinne-Mäkeläinen).
2. Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan tiistaina 6.4.2021 klo 09.00–
15.30 virastotalolla. Tarkastettu pöytäkirja pidetään sähköisesti nähtävänä 7.4.2021 klo 09.00 alkaen kunnan yleisillä internetsivuilla ja kunnanviraston palvelupisteellä klo 09.00–13.00. Pöytäkirjan katsotaan
tulleen yleisesti tietoon 15.4.2021.

Käsittelystä:

Päätös:

Otteet/tiedoksi:

1. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Susanna Romu 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:
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Otteet/tiedoksi:

-
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KH 69 §

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 22.3.2021

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 70 §

Saapuneet asiakirjat

Selostus:

Asiakirja
- Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat,
ESAVI7639/2021, Tartuntatautilain 15 § mukaiset terveystarkastukset
maahan saapuville ja siihen liittyvät pakottavat viranomaistoimet (tartuntatautilaki 16, 60, 67, 70 §)/9.3.2021
- Sosiaali- ja terveysministeriö, Kuntainfo1/2021: Sosiaali- ja terveysministeriön suositus kunnille ja kuntayhtymille, Covid-19-rokotukset henkilöille,
joilla ei ole kotikuntaa Suomessa/9.3.2021
- Hämeenlinnan kaupunki, pelastuslautakunta 9.3.2021 § 8, Sisäinen valvonta ja riskienhallinta 2020, Kanta-Hämeen pelastuslaitos
- Hämeenlinnan kaupunki, pelastuslautakunta 9.3.2021 § 10, 2020 tilinpäätös ja toimintakertomus, Kanta-Hämeen pelastuslaitos
- Tammelan kunta, kunnanhallitus 15.3.2021 § 69, Sopimus tutkijayliopettajan sijoittamisesta Hämeen ammattikorkeakoulun Lounais-Hämeen kampukselle 2021 – 2023
- Humppilan kunta, kunnanhallitus 15.3.2021 § 97, Sopimus tutkijayliopettajanviran rahoittamisesta
- Hämeen liitto, maakuntahallituksen pöytäkirja 3/2021 15.3.2021
- Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä, yhtymähallituksen pöytäkirja
4/2021 15.3.2021
- Oikeusministeriö, Demokratia- ja julkisoikeusosasto, VN/20585/2020, Ehdokasasettelutehtävät viikolla 11 ja pohjatietojen päivitys/17.32021
- Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä, yhtymähallituksen pöytäkirja
3/2021 17.3.2021
- Sosiaali- ja terveysministeriö, VN/8321/2021, Covid-19-epidemian aiheuttaman poikkeustilan sekä valmiuslain 86 §:n ja 88 §:n 1 kohdan käyttöönoton huomioon ottaminen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen toiminnassa/22.3.2021
- Metsähallitus, Luontopalvelut, MH 2614/2019/05.04.01, Tutkimuslupa liikkumiseen ja lintujen rengastamiseen Metsähallituksen hallinnassa olevilla
suojelualueilla ja suojeluun varatuilla alueilla/25.3.2021
- Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat,
ESAVI/10535/2021, Tartuntatautilain 58 §:n mukainen päätös EteläKarjalan, Helsingin ja Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien kuntien alueille/25.3.2021
- Sosiaali- ja terveysministeriö, VN/9047/2021, Pakollista terveystarkastusta
ja tietojen antamista koskevat muutokset tartuntatautilaissa/30.3.2021

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 71 §

Viranhaltijapäätökset

Selostus:

−

kunnanjohtaja
§-

−

talous- ja hallintopäällikkö
§-

−

tekninen johtaja
§-

−

varhaiskasvatusjohtaja-sivistysjohtaja
§:t 2 - 5

−

puhtaus- ja ruokapalvelupäällikkö
§-

−

rehtori
§-

s. 103
6/2021

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 72 §

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 §
KH 9.3.2021 58 §

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.
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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 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:
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1. vaalilautakunnan kokoonpanon
2. vaalitoimikunnan kokoonpanon
Päätös:
Kunnanhallitus valitsi
1. vaalilautakunnan varajäseneksi Veli-Tapio Kangasluoman
2. vaalitoimikunnan varajäseneksi Pirjo-Riitta Palosen.
Kokoonpanoa täydennetään seuraavassa kunnanhallituksen kokouksessa.”
-KH 9.3.2021 58 §
”Päätösehdotus:
Kunnanhallitus täydentää vaalilautakunnan kokoonpanon.
Päätös:
Vaalilautakunnan kokoonpanoa täydennetään seuraavissa kunnanhallituksen
kokouksissa.”
-KH 30.3.2021 72 §

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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Ypäjän kunnan tilinpäätös vuodelta 2020

Aiempi käsittely:
Selostus:

Kuntalain 113 §:n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä
tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun
loppuun mennessä.
Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.
Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa.
Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja
tai pormestari.
Kuntalain 114 §:n mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kunta
konsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös.
Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päivältä kuin kunnan tilinpäätös. Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä
niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi
konsernin rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys kuntakonsernin varojen
hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana.
Kuntalain 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta
kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava
tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista
asioista, joista ei ole tehtävä selkoa kunnan tai kuntakonsernin taseessa, tuloslaskelmassa tai rahoituslaskelmassa.
Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.
Ypäjän kunnan vuoden 2020 tilinpäätös on esityslistan liitteenä 5 (vuoden
2020 tilinpäätökseen vielä mahdollisesti tulevat täydennystiedot esitetään
kunnanhallituksen kokouksessa, jolloin lopullinen tilinpäätös voidaan allekirjoittaa).
Selvitys talousarvion määrärahaylityksistä on esityslistan liitteenä 6.
Tilinpäätös vuodelta 2020 osoittaa 1 351 033,18 euron ylijäämää. Vuoden
2020 talousarviossa ennakoitiin 1 600 euron ylijäämää (muutosbudjetin jälkeen 8 400 euron alijäämää).
Vuosikate oli 1 978 260,14 euroa, joka on 1 819 895,02 euroa edellisvuotta
suurempi.
Toimintatuotot jäivät 126 407,09 euroa budjetoitua pienemmiksi ja toimintakulut alittuivat muutosbudjetoidusta 678 687,88 euroa.
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Kokonaisverotulot nousivat edellisvuodesta 365 963,54 euroa, talousarvioon
verrattuna verotulot ylittyivät 120 286,67 euroa, josta yhteisöveron osuus oli
3 842,18 euroa; kunnan tuloveron tuotto nousi arvioidusta 159 762,35 euroa.
Valtionosuudet nousivat 1 004 966,00 euroa vuodesta 2019, tuotto oli arvioitua 571 298,00 euroa suurempi.
Lainakanta asukasta kohden on 1 503 euroa (laskua edellisvuodesta 131
euroa).

Valmistelija:

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

Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää
1. allekirjoittaa tilinpäätöksen vuodelta 2020 ja jättää sen tilintarkastajalle tarkastettavaksi
2. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan arvioinnin jälkeen valtuuston
käsiteltäväksi sekä esittää tuloksen käsittelystä, että tehtyä poistoeroa tuloutetaan suunnitelman mukaan 12 687,00 euroa ja tilikauden ylijäämä
1 351 033,18 euroa kirjataan taseen omaan pääomaan yli-/alijäämätilille
3. antaa selvityksen määrärahaylityksistä tiedoksi valtuustolle.
4. Kunnanhallitus päättää oikeuttaa talous- ja hallintopäällikön tekemään tarvittaessa tilinpäätökseen tilintarkastuksessa mahdollisesti esille tulevia teknisluonteisia lisäyksiä ja korjauksia ennen valtuuston käsittelyä.

Käsittelystä:
Päätös:

Otteet/tiedoksi:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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KH 74 §

Ypäjän kunnan äänestysalue, ennakkoäänestyspaikat ja vaalipäivän äänestyspaikka kuntavaaleissa vuonna 2021

Aiempi käsittely:

KH 8.12.2020 220 §

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 ennakkoäänestyspaikkojen 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 Digi- ja väestötietoviraston ylläpitämään äänestyspaikkarekisteriin, jona toimii oikeusministeriön vaalitietojärjestelmän pohjatietojärjestelmä, merkitään Digi- ja
väestötietojärjestelmän määräämällä tavalla jokaisen kunnassa olevan yleisen
ennakkoäänestyspaikan nimi, käyntiosoite, aukiolopäivät ja päivittäiset aukioloajat sekä vaalipäivän äänestyspaikan nimi ja käyntiosoite sekä muut Digija väestötietoviraston määräämät tiedot.
Kunnanhallituksen tulee tehdä päätökset yleisistä ennakkoäänestyspaikoista
ja vaalipäivän äänestyspaikoista hyvissä ajoin siten, että paikat voidaan merkitä oikeusministeriö vaalitietojärjestelmään (VAT) 29.1.2021 mennessä.
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää vuoden 2021 kuntavaalien järjestämiseksi
Ypäjän kunnan äänestysalueella:
1.




yleiseksi ennakkoäänestyspaikaksi 7.-13.4.2021
Ypäjän kunnanviraston os. Perttulantie 20, 32100 Ypäjä
p. 02 762 6500
aukioloajat:
KE
klo 09.00–15.00
TO
klo 09.00–17.00
PE
klo 09.00–14.30
LA, SU
klo 10.00–15.00
MA
klo 09.00–15.00
TI
klo 09.00–18.00
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2. laitosäänestyksen ennakkoäänestyspaikaksi Ypäjän palvelukeskuksen
os. Rauhalantie 1 A, 32100 Ypäjä vaalitoimikunnan toimenpitein ja määrittämin ajankohdin. Ennakkoäänestyspaikka palvelee myös Valkovuokon ja
Lukkarin ryhmäkodin sekä Rauhalan vanhustentalojen 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.
Päätös:
1.Päätösehdotus hyväksyttiin.
2.Päätösehdotus hyväksyttiin.
3.Kunnanhallitus päätti, että varsinaisen vaalipäivän 18.4.2021 äänestyspaikka on Hevospitäjän yhtenäiskoulun Kartanon yksikkö os. Varsanojantie 97,
32100 Ypäjä, p. 02 762 6500,
aukioloaika klo 09.-20.00.”
-KH 30.3.2021 74 §
Kuntavaalit on koronapandemiatilanteesta johtuen siirretty pidettäviksi
13.6.2021 (varsinainen vaalipäivä). Kuntavaalien uusi ennakkoäänestysaika
on kotimaassa 26.5. – 8.6.2021 (keskiviikosta tiistaihin) ja ulkomailla 2. –
5.6.2021.
Valmistelija:

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

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus päättää vuoden 2021 kuntavaalien järjestämiseksi Ypäjän
kunnan äänestysalueella:
1. yleiseksi ennakkoäänestyspaikaksi 26.5. – 8.6.2021
•
Ypäjän kunnanviraston os. Perttulantie 20, 32100 Ypäjä
• p. 02 762 6500
• aukioloajat:
KE
klo 09.00–15.00
TO
klo 09.00–15.00
PE
klo 09.00–15.00
LA, SU
klo 09.00-15.00
MA
klo 09.00–15.00
TI
klo 09.00–18.00
2. laitosäänestyksen ennakkoäänestyspaikaksi Ypäjän palvelukeskuksen
os. Rauhalantie 1 A, 32100 Ypäjä vaalitoimikunnan toimenpitein ja määrittämin ajankohdin. Ennakkoäänestyspaikka palvelee myös Valkovuokon ja Lukkarin ryhmäkodin sekä Rauhalan vanhustentalojen 1 C ja
D asukkaita.
3. varsinaisen vaalipäivän 13.6.2021 äänestyspaikaksi Hevospitäjän yhtenäiskoulun Kartanon yksikön os. Varsanojantie 97, 32100 Ypäjä, p.
02 762 6500, aukioloaika klo 09.-20.00.

Käsittelystä:
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Muut asiat
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Päätösehdotus: Kunnanvirasto pidetään avoinna vain ajanvarauksella 1. – 21.4.2021.

Käsittelystä:
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Ilmoitusasiat

Selostus:

- kunnanjohtaja lomalla 26.3., 1.4., 6.4., 30.4.

Päätös:

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: 66 – 73, 75 - 76
______________________________________________________
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan
kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät: 74
______________________________________________________
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.

