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YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus
MARKKU SAASTAMOINEN
Markku Saastamoinen
Kunnanhallituksen puheenjohtaja

ASIALUETTELO
10/2021

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

Kokousaika:
Kokouspaikka:

PÖYTÄKIRJA
10.8.2021

s. 181
10/2021

10.8.2021 klo 18.00 – 20.06
Kunnanvirasto, Perttulantie 20, Ypäjä

Läsnäolo:
Kunnanhallituksen jäsenet

Henkilökohtainen varajäsen

Markku Saastamoinen
Matti Alanko (poissa § 151 klo

Kunnanhallituksen puheenjohtaja
Khall. 1. vpj.

18.07 – 18.10)

Sampsa Jaakkola
Olli-Pekka Kaunela 151 §
klo 18.07-18.10

Janika Varjorinne-Mäkeläinen

Khall. 2. vpj.

Pirkko Herd
Susanna Romu
Markku Leppälahti (poissa §
151 klo 18.07 – 18.10)

Mirja Jokio
Jenni Mäntynen
Maarit Ruusiala
Heikki Levomäki 151 § klo
18.07-18.10

Anni Vääri

Elina Hirvonen

Muut
Jari Hepomaa
Taneli Käpylä
Tapio Ahonen
Tatu Ujula
Pirjo-Maarit Hellman
Jetro Järvelä

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja (poissa 151 § klo 18.07-18.10)
Kvalt. 1. vpj.
Kvalt. 2. vpj.
Kunnanjohtaja (poissa § 151 klo 18.07-18.10)
Talous- ja hallintopäällikkö, pöytäkirjanpitäjä
Nuorisovaltuuston edustaja

Vakuudeksi

Markku Saastamoinen
Puheenjohtaja

Pirjo-Maarit Hellman
Pöytäkirjanpitäjä

Pirkko Herd
Pöytäkirjan tarkastaja

Susanna Romu
Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjan
nähtävänäpito

Päätöksen mukaan § 123

Tuomas Rautio
Ilmoitustaulunhoitaja

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus
KH 122 §
Selostus:

PÖYTÄKIRJA
10.8.2021

s. 182
10/2021

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 121 §:n mukaan toimielimen kokous pidetään silloin, kun puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä sitä puheenjohtajalle esittää. Edelleen 122 §: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 127 §
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 131 §:n mukaan puheenjohtaja toteaa
läsnäolijat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty kunnanhallituksen jäsenille ja läsnäololuettelossa mainituille muille sähköisesti 6.8.2021. 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:

-

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

KH 123 §
Selostus:

PÖYTÄKIRJA
10.8.2021

s. 183
10/2021

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 121 § 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 1.6.2021 Janika Varjorinne-Mäkeläinen ja Markku Leppälahti).
2. Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan perjantaina 13.8.2021 klo
09.00–15.30 virastotalolla. Tarkastettu pöytäkirja pidetään sähköisesti
nähtävänä 16.8.2021 klo 09.00 alkaen kunnan yleisillä internetsivuilla
ja kunnanviraston palvelupisteellä klo 09.00–13.00. Pöytäkirjan katsotaan tulleen yleisesti tietoon 24.8.2021.

Käsittelystä:
Päätös:

Otteet/tiedoksi:

1. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pirkko Herd ja Susanna Romu.
2. Päätösehdotus hyväksyttiin.

-

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

KH 124 §

PÖYTÄKIRJA
10.8.2021

s. 184
10/2021

Käsittelyjärjestys

Selostus:

Ypäjän kunnan hallintosäännön 133 §:n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi
päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa (hallintosääntö 134 §).

Valmistelija:

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

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus hyväksyy esityslistan mukaisen käsittelyjärjestyksen.

Käsittelystä:

Kunnanhallituksen puheenjohtaja esitti muutetusti, että 151 § käsitellään
124 §:n jälkeen.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Otteet/tiedoksi:

-

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

PÖYTÄKIRJA
10.8.2021

s. 185
10/2021

KH 125 §

Toimielinten pöytäkirjat

Selostus:

Kuntalain 92 §:n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja,
kunnan johtaja ja hallintosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa
kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on kuntalain 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 31 § määrää otto-oikeudesta kuntalain 92 §:n
mukaisesti kunnanhallitukselle, sen puheenjohtajalle ja kunnanjohtajalle kunnanhallituksen ja sen alaisissa päätöksissä. Lautakuntien ja niiden toimivallan
alaisissa päätöksissä otto-oikeus on lautakunnalla. Määräajasta oikeuden
käyttämiselle ei säädetä.

Pöytäkirjat:
- vaalitoimikunta 28.5.2021
- tekninen lautakunta 2.6.2021
- vaalilautakunta 9.6.2021
- keskusvaalilautakunta 11.6.2021, 13.6.2021, 14.6.2021, 16.6.2021
- sivistyslautakunta 14.6.2021
- rakennuslautakunta 16.6.2021

Valmistelija:

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

Päätösehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Käsittelystä:
Päätös:

Otteet/tiedoksi:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

PÖYTÄKIRJA
10.8.2021

s. 186
10/2021

KH 126 §

Saapuneet asiakirjat

Selostus:

Asiakirja
- Forssan kaupunki, kaupunginhallitus 31.5.2021 § 166, Entisen Hämeen
luontokeskuksen maa-alueen vuokraaminen Palloilu Säätiölle
- Forssan kaupunki, kaupunginhallitus 31.5.2021 § 174, Yritysmyönteisyyden edistämistä koskeva valtuustoaloite
- Forssan kaupunki, kaupunginhallitus 31.5.2021 § 186, Seudullisen työllisyydenhoidon suunnittelu
- Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä, yhtymähallituksen pöytäkirja
8/2021 2.6.2021
- Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat,
ESAVI/20177/2021, Tartuntatautilain 58 §:n mukainen päätös KantaHämeen sairaanhoitopiirin kuntien alueille/4.6.2021
- Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat,
ESAVI/20178/2021, Tartuntatautilain 58 D §:n mukainen päätös KantaHämeen sairaanhoitopiirin kuntien alueille/4.6.2021
- Etelä-Suomen aluehallintovirasto, ESAVI/8822/08.00.00/2020, Tilannetietojen kerääminen alueellisen valmiustoimikuntatyöskentelyn tueksi Covid19 – tilanteissa/4.6.2021
- Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä, yhtymähallituksen pöytäkirja
6/2021 8.6.2021
- Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä, yhtymähallitus 8.6.2021 § 72,
Seudullisen työllisyydenhoidon suunnittelu
- Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, valtuuston pöytäkirja
2/2021 8.6.2021
- Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, hallituksen pöytäkirja
6/2021 8.6.2021
- Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä, yhtymäkokouksen pöytäkirja
2/2021 9.6.2021
- Tammelan kunta, kunnanhallitus 14.6.2021 § 147, Seutukirjaston sopimusneuvotteluihin osallistuminen
- Hämeen liitto, maakuntahallituksen pöytäkirja 6/2021 14.6.2021
- Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat,
ESAVI/21372/2021, Tartuntatautilain 58 D §:n mukaisen määräyksen
(ESAVI/20178/2021) kumoaminen Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntien alueella/15.6.2021
- Eteva kuntayhtymä, Eteva kuntayhtymän sopimusohjausneuvottelut
2022/16.6.2021
- Sosiaali- ja terveysministeriö, VN/15540/2021, VN/15540/2021-STM-1,
Koronatodistusten antaminen terveydenhuollosta/18.6.2021
- Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä, yhtymähallituksen pöytäkirja
9/2021 21.6.2021
- Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä, yhtymähallitus 21.6.2021 § 116,
Päätöspyyntö väliaikaisen valmistelutoimielimen (VATE) asettajasta, kokoonpanosta sekä tämän toimielimen jäsenten nimeämisestä
- Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä, yhtymähallitus 21.6.2021 § 125,
Hyvinvointikuntayhtymän toimielinten kokoonpano valtuustokaudella
1.8.2021 – 31.5.2025
- Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä, yhtymähallitus 21.6.2021 § 126,
Kuntayhtymän yhtymähallituksen vaali
- Etelä-Suomen aluehallintovirasto, ESAVI/22280/2021, Tartuntatautilain 58
§:n mukaisen määräyksen (ESAVI/21371/2021) kumoaminen KantaHämeen sairaanhoitopiirin kuntien alueilla/22.6.2021

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

PÖYTÄKIRJA
10.8.2021
-

s. 187
10/2021

Digi- ja väestötietovirasto, DVV/5581/2021, Äänestysaluejaon muuttaminen vuodelle 2022 ja siitä ilmoittaminen Digi- ja väestötietovirastolle/22.6.2021
Oikeusministeriö, VN/16839/2021, Aluevaalit vuonna 2022: Äänestyspaikkojen määrääminen ja niistä ilmoittaminen, vaalitietojärjestelmän käyttö,
vaalimateriaali, vaalikoulutus ym./30.6.2021
Sosiaali- ja terveysministeriö, VN/17734/2021-STM, Covid-19-tartuntojen
torjunta rajat ylittävässä liikenteessä sisä- ja ulkorajapäätösten muuttuessa/1.7.2021
Hämeen liitto, maakuntahallituksen pöytäkirja 7/2021 5.7.2021
Hämeen liitto, maakuntahallitus 5.7.2021 § 133, Kanta-Hämeen väliaikaisen valmistelutoimielimen asettaminen
Sosiaali- ja terveysministeriö, VN/17807/2021, VN/17807/2021-STM-1,
Covid-19-tartuntojen torjunta rajat ylittävässä liikenteessä/7.7.2021
Sosiaali- ja terveysministeriö, VN/18511/2021, Toiminnan mukauttaminen
lisääntyviin liikennemääriin sekä tartuntatautilain vaatimuksiin sisärajojen
maahantulorajoitusten päättyessä 25.7.2021/9.7.2021
Sosiaali- ja terveysministeriö, VN/19062/2021, VN/19062/2021-STM-1,
Covid-19-tartuntojen torjunta rajat ylittävässä liikenteessä sisärajavalvonnan päättyessä 26.7.2021/27.7.2021

-

-

-

-

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:

-

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

KH 127 §

PÖYTÄKIRJA
10.8.2021

s. 188
10/2021

Viranhaltijapäätökset

Selostus:

−

kunnanjohtaja
§:t 23, 27 -31

−

talous- ja hallintopäällikkö
§-

−

tekninen johtaja
§ 4.2021

−

varhaiskasvatusjohtaja-sivistysjohtaja
§:t 7-12

−

puhtaus- ja ruokapalvelupäällikkö
§-

−

rehtori
§:t 16-23

Valmistelija:

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

Päätösehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Käsittelystä:
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Otteet/tiedoksi:

-

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

KH 128 §

PÖYTÄKIRJA
10.8.2021

s. 189
10/2021

Valtuustopäätösten laillisuusvalvonta ja täytäntöönpano

Aiempi käsittely:

Selostus:

Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.
Lisäksi saman lain 96 § tarkentaa valtuuston päätösten laillisuusvalvontaa toteamalla, että kunnanhallituksen katsoessa valtuuston päätöksen syntyneen
virheellisessä järjestyksessä, valtuuston ylittäneen toimivaltansa tai päätöksen ollessa muutoin lainvastainen (135 § mukaiset kunnallisvalitusperusteet),
kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.
Edelleen 143 § säätää päätösten täytäntöönpanokelpoisuudesta.
Valtuusto on kokoontunut 17.6.2021.

Valmistelija:

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

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus kuulee ja toimeenpanee valtuuston päätökset.

Käsittelystä:
Päätös:

Otteet/tiedoksi:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

PÖYTÄKIRJA
10.8.2021

s. 190
10/2021

KH 129 §

Kurjenmäentien muuntajan seinämaalaus

Aiempi käsittely:

TEKLA 2.6.2021 § 29

Selostus:

”Ypäjän Kurjenmäentien ja Loimijoen varrella oleva sähkömuuntaja on hyvä ja
näkyvä paikka Ypäjä aiheiselle seinämaalaukselle. Muuntajan omistajalta,
Sallila Energia Oy, on tiedusteltu lupaa seinämaalaukselle, ja yhtiö on maalauksen tekoon luvan antanut.
Ypäjä aiheisesta seinämaalauksesta, (Ypäjä logo ja hevosaiheinen kuva) on
pyydetty tarjous. Hankeen kokonaistarjous kahdelle seinälle sijoittuvasta maalauksesta on noin 11 500 euroa alv 0 %. Tarjous sisältää muuntajan seinien
ylimaalauksen, jotta kuville saadaan hyvä ja riittävän selkeä pohja. Maalarin
ehdotus kuvasta on esityslistan oheismateriaalina.
Ypäjän kuntakeskuksen pääsisääntuloväylälle sijoittuva seinämaalaus on osa
Ypäjän kunnan markkinointia, joten hanke tulisi rahoittaa markkinointiin varatuilla määrärahoilla.
Päätösehdotus:
Tekninen lautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle päätettäväksi, että:
- Kurjenmäentien muuntajaan tehdään seinämaalaus
- Hyväksyy Pertti Mörskyn tekemän tarjouksen seinämaalauksen teosta hintaan 11 500 €, alv 0 %
- Päättää seinämaalauksen aiheen (kuvan), josta maalaus tehdään
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin. Lisäksi lautakunta ehdotti, että seinämaalaukset
tulee valaista.”
--

KH 10.8.2021 129 §

Valmistelija:

Päätösehdotus:

kunnanjohtaja Tatu Ujula, p. 044 491 0071

Kunnanhallitus päättää, että Kurjenmäentien muuntajan seinämaalaus
palautetaan jatkovalmisteluun. Kunnanhallitus ohjeistaa kunnanjohtajan
jatkovalmistelun suhteen.

Käsittelystä:

Päätös:

Otteet/tiedoksi:

Kunnanhallitus päätti, että Kurjenmäentien muuntajan seinämaalauksesta
luovutaan.

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

KH 130 §

PÖYTÄKIRJA
10.8.2021

s. 191
10/2021

Kirjastopalveluita seudullisesti -hankkeen tilanne

Aiempi käsittely:

Selostus:

Louna-kirjastojen yhteinen Kirjastopalveluita seudullisesti -hanke on käynnissä 1.4.2020 – 31.12.2021. Hankkeessa selvitetään, millä hallintomallilla ja
palvelurakenteella Louna-kirjastojen kirjastopalveluja voidaan jatkossa toteuttaa seudullisesti (Ypäjä, Tammela, Jokioinen, Humppila, Forssa).
Selvitystyötä on tehty 1.4.2020 lähtien projekti- ja ohjausryhmän toimesta.
Sopimusneuvottelut ovat olleet käynnissä 15.4. – 27.5.2021, ja neuvottelujen
annista järjestettiin kaikille seudun valtuutetuille seminaari 3.6.2021.
Sopimusneuvotteluiden tavoitteena on ollut laatia seutukirjaston puitesopimus, joka sisältää mm. seutukirjaston hallintomallin, kustannusten jaon, henkilöstön siirtoperiaatteet sekä tukipalvelut.
Vastuukunniksi vastuukuntamallissa ilmoittautuivat selvitystyön aikana Forssan kaupunki ja Tammelan kunta. Toistaiseksi nimettyä vastuukuntaa ei vielä
ole.
Sopimusneuvottelut ovat vielä kesken, joten hankkeen alkuperäinen aikataulu
ei toteudu. Seutukirjastoasian käsittely jatkuu syksyllä 2021 ja siten päätöksenteko yhteistyösopimuksesta siirtyy seuraavalle valtuustokaudelle.

Valmistelija:

kunnanjohtaja Tatu Ujula, p. 044 491 0071

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus merkitsee kirjastopalveluita seudullisesti -hankkeen tilannekatsauksen tiedokseen. Lisäksi kunnanhallitus päättää, että Ypäjän kunta
on mukana yhteistyösopimuksen jatkovalmistelussa.

Käsittelystä:
Päätös:

Otteet/tiedoksi:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

KH 131 §

PÖYTÄKIRJA
10.8.2021

s. 192
10/2021

Valtuuston suhteellisten vaalien vaalilautakunta 2021 - 2025

Aiempi käsittely:

Selostus:

Ypäjän kunnan hallintosäännön 107 §:n mukaan valtuusto valitsee toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan. Lautakunnassa on kolme jäsentä ja heillä kullakin henkilökohtainen varajäsen.
Valtuusto valitsee jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Lautakunnan sihteerinä toimii valtuuston pöytäkirjanpitäjä, jollei valtuusto tosin päätä.
Tasa-arvolain 4 a §:n perusteella kunnalliseen toimielimeen tulee valita sekä
naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisestä syystä muuta
johdu.

Valmistelija:

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

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee toimikaudekseen suhteellisten vaalien vaalilautakuntaan kolme (3) jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet ja nimeää yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden
varapuheenjohtajaksi.

Käsittelystä:
Päätös:

Otteet/tiedoksi:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

KH 132 §

PÖYTÄKIRJA
10.8.2021

s. 193
10/2021

Valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat 2021 - 2025

Aiempi käsittely:

Selostus:

Kuntalain 18 §:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja
tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole
päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta lyhyempi. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa.
Ypäjän kunnan hallintosäännön 77 §:n mukaan valtuustossa on kaksi varapuheenjohtajaa.
Tasa-arvolain vaatimukset kummankin sukupuolen tasapuolisesta edustuksesta eivät koske valtuuston puheenjohtajiston valintaa.

Valmistelija:

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

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee toimikaudekseen valtuuston puheenjohtajan ja kaksi (2) varapuheenjohtajaa.

Käsittelystä:
Päätös:

Otteet/tiedoksi:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

KH 133 §

PÖYTÄKIRJA
10.8.2021

s. 194
10/2021

Valtuuston kokouskutsun julkaiseminen

Aiempi käsittely:

Selostus:

Kuntalain 94 §:n mukaan valtuuston kokouskutsu on lähetettävä vähintään
neljä (4) päivää ennen kokousta. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava yleisessä tietoverkossa.
Kuntalain 108 §:n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla
ne yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta
johdu sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla.
Hallintosäännön 85 §:n mukaan valtuuston esityslista julkaistaan kunnan
verkkosivuilla.
Ypäjän kunnassa valtuuston kokouksista on tiedotettu myös kunnanviraston
ilmoitustaululla (Perttulantie 20 Ypäjä) ja sanomalehti-ilmoituksella.

Valmistelija:

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

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuustokaudella 2021 – 2025 valtuuston kokouksista julkaistaan kutsu ensisijaisesti kunnan internet-sivuilla
ja toissijaisesti kunnan ilmoitustaululla sekä lisäksi lyhennetty kutsu Forssan
Lehdessä.

Käsittelystä:
Päätös:

Otteet/tiedoksi:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

KH 134 §

PÖYTÄKIRJA
10.8.2021

s. 195
10/2021

Kunnanhallitus 2021 - 2025

Aiempi käsittely:

Selostus:

Kuntalain 30 §:n mukaan kunnassa on oltava valtuuston lisäksi kunnanhallitus
ja tarkastuslautakunta.
Valtuusto voi lisäksi asettaa:
1) kunnanhallituksen alaisena toimivia lautakuntia tai niiden sijasta valiokuntia
hoitamaan pysyväisluonteisia tehtäviä;
2) johtokuntia liikelaitoksen tai tehtävän hoitamista varten;
3) jaostoja kunnanhallitukseen, lautakuntaan, valiokuntaan ja johtokuntaan.
Lisäksi kuntalain 32 §:n mukaan toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta lyhyempi.
Kuntalain 73 §:n mukaan vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka
on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:
1) välittömästi kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa oleva henkilö;
2) henkilö, joka on kunnanhallituksen tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;
3) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta;
4) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä
taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa
asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.
Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan yhteisön
hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta.
Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai
kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia
henkilöitä.
Edellä 1 momentin 4 kohtaa ei sovelleta kunnan määräysvallassa olevan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäseneen.
Tasa-arvolain 4 a §:n perusteella kunnalliseen toimielimeen tulee valita sekä
naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisestä syystä muuta
johdu.

Ypäjän kunnan hallintosäännön 8 §:n mukaan kunnanhallituksessa on seitsemän jäsentä ja näillä kullakin henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee jäsenten keskuudesta puheenjohtajan ja ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan.

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

PÖYTÄKIRJA
10.8.2021

s. 196
10/2021

Valmistelija:

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

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee kunnanhallitukseen seitsemän (7) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä nimeää yhden
jäsenistä puheenjohtajaksi, yhden 1. varapuheenjohtajaksi ja yhden 2. varapuheenjohtajaksi. Kunnanhallituksen toimikausi kattaa valtuustokauden.

Käsittelystä:
Päätös:

Otteet/tiedoksi:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

KH 135 §

PÖYTÄKIRJA
10.8.2021

s. 197
10/2021

Tarkastuslautakunta 2021 - 2025

Aiempi käsittely:

Selostus:

Kuntalain 121 §:n mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin
järjestämistä varten. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.
Tarkastuslautakuntaan liittyvät vaalikelpoisuuden rajoitukset poikkeavat muista kunnallisista toimielimistä. Kuntalain 75 §:n mukaan vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole:
1) kunnanhallituksen jäsen;
2) pormestari ja apulaispormestari;
3) henkilö, joka on kunnanhallituksen jäsenen, kunnanjohtajan, pormestarin
tai apulaispormestarin hallintolain (434/2003) esteellisyysperusteita koskevan
28 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettu läheinen;
4) henkilö, joka on kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai
säätiön palveluksessa taikka toimitusjohtajana tai sitä vastaavassa asemassa
kunnan määräysvallassa olevassa yhteisössä tai säätiössä;
5) henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen.
Tasa-arvolain 4 a §:n perusteella kunnalliseen toimielimeen tulee valita sekä
naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisestä syystä muuta
johdu.
Ypäjän kunnan hallintosäännön 9 §:n mukaan tarkastuslautakunnassa on viisi
jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Valmistelija:

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

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee valtuustokaudeksi tarkastuslautakuntaan viisi (5) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet
sekä nimeää jäsenistä yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

Käsittelystä:
Päätös:

Otteet/tiedoksi:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

KH 136 §

PÖYTÄKIRJA
10.8.2021

s. 198
10/2021

Keskusvaalilautakunta 2021 - 2025

Aiempi käsittely:

Selostus:

Vaalilain 13 §:n mukaan kunnanvaltuuston on asetettava toimikaudekseen
kunnan keskusvaalilautakunta, johon kuuluu viisi jäsentä ja tarpeellinen määrä varajäseniä kuitenkin vähintään viisi. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Jäsenistä valtuuston on määrättävä yksi puheenjohtajaksi ja toinen varapuheenjohtajaksi. Sekä jäsenten että
varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa kunnassa edellisissä
kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä.
13.6.2021 pidetyissä kuntavaaleissa ehdokkaita Ypäjällä olivat asettaneet
seuraavat puolueet: Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p., Kansallinen
Kokoomus r.p., Suomen Keskusta r.p., Vasemmistoliitto r.p., Vihreä liitto r.p.
sekä Perussuomalaiset r.p.
Kuntalain 74 §:n mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:
1) asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palveluksessa
oleva henkilö:
2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;
3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä
taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa
asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on
sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai
vahinkoa.
Vaalilain 13 §:n mukaan keskusvaalilautakunnan jäsen tai varajäsen, joka
keskusvaalilautakunnalle toimitetun ehdokashakemuksen mukaan on asetettu
puolueen tai valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi, ei voi osallistua keskusvaalilautakunnan työskentelyyn kyseisissä vaaleissa.
Tasa-arvolain 4 a §:n perusteella kunnalliseen toimielimeen tulee valita sekä
naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisestä syystä muuta
johdu.
Ypäjän kunnan hallintosäännön 12 §:n mukaan keskusvaalilautakunnasta
säädetään vaalilaista.

Valmistelija:

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

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee valtuustokaudeksi keskusvaalilautakuntaan viisi (5) jäsentä sekä neljätoista (14) varajäsentä ja
asettaa varajäsenet siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan ja
nimeää jäsenistä yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

Käsittelystä:

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

Päätös:

Otteet/tiedoksi:

PÖYTÄKIRJA
10.8.2021

Päätösehdotus hyväksyttiin.

s. 199
10/2021

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

KH 137 §

PÖYTÄKIRJA
10.8.2021

s. 200
10/2021

Sivistyslautakunta 2021 - 2025

Aiempi käsittely:

Selostus:

Kuntalain 30 §:n mukaan valtuusto voi asettaa kunnanhallituksen alaisena
toimivia lautakuntia.
Kuntalain 74 §:n mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:
1) asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palveluksessa
oleva henkilö;
2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalueella
toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;
3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä
taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa
asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.
Tasa-arvolain 4 a §:n perusteella kunnalliseen toimielimeen tulee valita sekä
naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisestä syystä muuta
johdu.
Ypäjän kunnan hallintosäännön 10 §:n mukaan sivistyslautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Valtuusto valitsee lautakunnan jäsenistä puheenjohtajan ja
yhden varapuheenjohtajan. Puheenjohtajalla ja jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Valmistelija:

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

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee valtuustokaudeksi sivistyslautakuntaan yhdeksän (9) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet
sekä nimeää yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

Käsittelystä:
Päätös:

Otteet/tiedoksi:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

KH 138 §

PÖYTÄKIRJA
10.8.2021

s. 201
10/2021

Tekninen lautakunta 2021 - 2025

Aiempi käsittely:

Selostus:

Kuntalain 30 §:n mukaan valtuusto voi asettaa:
1) kunnanhallituksen alaisena toimivia lautakuntia
2) johtokuntia liikelaitoksen tai tehtävän hoitamista varten;
3) jaostoja kunnanhallitukseen, lautakuntaan, valiokuntaan ja johtokuntaan.
Kuntalain 74 §:n mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:
1) asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palveluksessa
oleva henkilö;
2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalueella
toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;
3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä
taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa
asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.
Tasa-arvolain 4 a §:n perusteella kunnalliseen toimielimeen tulee valita sekä
naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisestä syystä muuta
johdu.
Ypäjän kunnan hallintosäännön 10 §:n mukaan teknisessä lautakunnassa on
seitsemän jäsentä ja lupajaostossa viisi jäsentä. Lupajaoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitsee
tekninen lautakunta. Kuntalain 32 §:n mukaan toimielimen valitessa jaoston
jäsenet, se päättää samalla heidän toimikaudestaan.
Valtuusto valitsee teknisen lautakunnan jäsenistä puheenjohtajan ja yhden
varapuheenjohtajan. Puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla on henkilökohtainen varajäsen.

Valmistelija:

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

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se
1) valitsee valtuustokaudeksi tekniseen lautakuntaan seitsemän (7) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä nimeää yhden jäsenistä
puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi
2) asettaa tekniseen lautakuntaan lupajaoston.

Käsittelystä:
Päätös:

Otteet/tiedoksi:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

KH 139 §

PÖYTÄKIRJA
10.8.2021

s. 202
10/2021

Kiinteistötoimitusten uskotut miehet 2021 - 2025

Aiempi käsittely:

Selostus:

Kiinteistönmuodostamislain 6 §:n mukaan valtuuston tulee valita kunnan kiinteistötoimitusten uskotuiksi miehiksi vähintään kuusi henkilöä valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Uskotun miehen tulee olla kiinteistöasioihin perehtynyt ja paikalliset olot tunteva henkilö. Vaalikelpoisuudesta uskotun miehen toimeen on voimassa, mitä käräjäoikeuden lautamiehistä säädetään. Laki
käräjäoikeuden lautamiehistä (675/2016) 2 §:n mukaan uskotuksi mieheksi ei
saa siten valita henkilöä, joka on alle 25-vuotias tai joka on täyttänyt 65 vuotta, eikä myöskään henkilöä, jolla on virka yleisessä tuomioistuimessa tai Rikosseuraamuslaitoksessa taikka joka virassaan suorittaa ulosottotehtäviä, rikosten esitutkintaa taikka tulli- tai poliisivalvontaa, eikä myöskään syyttäjää,
asianajajaa taikka muuta ammatikseen asianajoa harjoittavaa henkilöä. Uskottuun mieheen sovelletaan muuten, mitä kuntalaissa kunnan luottamushenkilöistä säädetään.
Tasa-arvolain 4 a §:n perusteella kunnalliseen toimielimeen tulee valita sekä
naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %. Tasa-arvovaatimus koskee
erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä, joten kiintiön on toteuduttava sekä
varsinaisten että varajäsenten kohdalla. Sen sijaan laissa ei vaadita, että varsinaisen jäsenen ja hänen varajäsenensä olisi oltava samaa sukupuolta.
Myöskään toimielimen puheenjohtajistoa vaatimus ei erikseen koske.

Valmistelija:

kunnanjohtaja Tatu Ujula, p. 044 491 0071

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee vähintään kuusi (6) henkilöä uskotuiksi miehiksi valtuustokaudelle 2021-2025.

Käsittelystä:
Päätös:

Otteet/tiedoksi:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

KH 140 §

PÖYTÄKIRJA
10.8.2021

s. 203
10/2021

Kanta-Hämeen käräjäoikeuden lautamiehet 2021 - 2025

Aiempi käsittely:

Selostus:

Lautamieslain 4 §:n mukaan kunnanvaltuusto valitsee lautamiehet kunnanvaltuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Nykyisten lautamiesten toimikausi
päättyy, kun kunnan valtuustot ovat valinneet uudet lautamiehet ja valinnat
ovat tulleet lainvoimaiseksi. Jos pääkäsittely on kesken lautamieslain 4 §:n 1.
momentin loppuessa, lautamiehen tehtävä jatkuu, kunnes asia on käräjäoikeudessa ratkaistu.
Lautamieslain 4 §:n 3. momentin mukaan kunnasta valittavien lautamiesten
tulee mahdollisimman tasapuolisesti edustaa kunnan väestön ikä-, elinkeino-,
sukupuoli- ja kielijakaumaa.
Lautamieslain 2 §:n mukaan lautamiehen tulee olla käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvassa kunnassa asuva Suomen kansalainen, joka ei ole konkurssissa, jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu ja jota on pidettävä sopivana
toimimaan lautamiehenä.
Lautamieslain 2 §:n 2. momentin mukaan lautamieheksi ei saa valita henkilöä,
joka on alle 25-vuotias tai joka on täyttänyt 65 vuotta. Lautamiehenä ei saa olla henkilö, jolla on virka yleisessä tuomioistuimessa tai Rikosseuraamuslaitoksessa taikka joka virassaan suorittaa ulosottotehtäviä, rikosten esitutkintaa
taikka tulli- tai poliisivalvontaa, eikä myöskään syyttäjä, asianajaja taikka muu
ammatikseen asianajoa harjoittava henkilö.
Lautamieslain 5 §:n mukaan lautamiehen on ennen tehtävään ryhtymistä sekä tehtävän kestäessä annettava käräjäoikeudelle tuomioistuinlain 11 luvun
12 §:ssä tarkoitettu sidonnaisuusilmoitus
Tuomioistuinviraston päätöksen (TIV/67/2021) mukaan Ypäjän kunnasta valitaan kaksi (2) lautamiestä. Määrä on sama kuin edellisellä nimeämiskerralla.

Valmistelija:

kunnanjohtaja Tatu Ujula, p. 044 491 0071

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee kaksi (2) lautamiestä
Kanta-Hämeen käräjäoikeuteen toimikauttaan vastaavaksi ajaksi 2021 –
2025.

Käsittelystä:
Päätös:

Otteet/tiedoksi:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

KH 141 §

PÖYTÄKIRJA
10.8.2021

s. 204
10/2021

Kokemäenjoen reitin kunnostusyhdistys ry:n anomus

Aiempi käsittely:

Selostus:

Kokemäenjoen reitin kunnostusyhdistys ry (KRKY) on lähestynyt Ypäjän kunnanhallitusta anomuksella, jonka tarkoitus on varmistaa rahoitus esiselvitysten toteuttamiseksi ja selvittää EU:n tarjoamat uudet rahoitusvaihtoehdot
hankkeelle.
Hankkeen tarkoitus on konkretisoida EU:n biodiversiteettistrategian ja Suomen valtion vaelluskalareitistöjen ennallistamistavoitteet Kokemäenjoen alueella siten, että mahdollistetaan luontaisen kierron palauttaminen Kokemäenjokeen.
Hankkeen tavoitteena 2021–2022 on selvittää, millaiset kalatalouden ja matkailuelinkeinon yritykset ovat menestyneet Suomen, Ruotsin ja Norjan vesistöissä, joihin vaelluskalat pääsevät. Edelleen selvitetään, millaisia toimenpiteitä Kokemäenjoen reitin vesistöalueella tarvitaan, jotta kalatalous- ja matkailuelinkeinoa voidaan kehittää. Laaditaan myös alustavat ratkaisumallit vaelluskalojen nousuesteiden ohittamiseksi.

Valmistelija:

kunnanjohtaja Tatu Ujula, p. 044 491 0071

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus merkitsee liitteenä 14 olevan anomuksen tiedokseen ja
päättää mahdollisista jatkotoimenpiteistä.

Käsittelystä:
Päätös:

Otteet/tiedoksi:

Kunnanhallitus merkitsi anomuksen tiedokseen ja päätti, että Ypäjän kunta
ei osallistu hankkeeseen.

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

KH 142 §

PÖYTÄKIRJA
10.8.2021

s. 205
10/2021

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston jäsenet ja varajäsenet 2021 - 2025

Aiempi käsittely:

Selostus:

Kuntalain 58 §:n mukaan kuntayhtymän päätösvaltaa käyttää yhtymävaltuusto
tai yhtymäkokous.
Vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin on henkilö, joka 76 §:n mukaan on
vaalikelpoinen kuntayhtymän jäsenkunnan luottamustoimeen. Vaalikelpoinen
ei kuitenkaan ole 72 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu henkilö eikä saman kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilö.
Vaalikelpoinen muun kuin 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen jäseneksi ei ole myöskään henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan
toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen
rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle toimielimessä tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä
tai vahinkoa.
Sairaanhoitopiirin perussopimuksen 7 §:n mukaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon valitsevat jäsenkuntien valtuustot jäseniä väestömäärän
suhteessa.
Valinnassa tulee huomioida tasa-arvolain 4 a §.n säännös, jonka mukaan
kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta
kunnanvaltuustoja, tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40
%, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Valmistelija:

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

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee toimikaudeksi 2021 2025 Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon kaksi (2)
jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Käsittelystä:
Päätös:

Otteet/tiedoksi:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

KH 143 §

PÖYTÄKIRJA
10.8.2021

s. 206
10/2021

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän tarkastuslautakunnan jäsen ja
varajäsen 2021 - 2025

Aiempi käsittely:

Selostus:

Perussopimuksen mukaan tarkastuslautakunnan jäseniä ja heidän henkilökohtaisia varajäseniään valitaan yksi jokaisesta jäsenkunnasta ja osajäsenkunnasta. Jäsenten ja varajäsenten tulee olla kuntien valtuustojen jäseniä.
Kukin jäsenkunta nimeää ehdokkaansa lautakuntaan, jonka yhtymäkokous
valitsee. Yhtymäkokous valitsee jäsenten keskuudesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Tarkastuslautakunnan jäsenten vaalikelpoisuus määräytyy kuntalain 75 §:n
mukaisesti. Toimielimiä valittaessa on lisäksi otettava huomioon tasa-arvolain
säädökset.
Tarkastuslautakunnan kokoonpano on vahvistettu sellaiseksi, että se vastaa
jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kuntavaaleissa
saamaa ääniosuutta kuntayhtymän alueella vaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.

Valmistelija:

kunnanjohtaja Tatu Ujula, p. 044 491 0071

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se nimeää toimikaudeksi 2021 2025 yhden (1) ehdokkaan ja tälle yhden (1) varajäsenen Forssan seudun
hyvinvointikuntayhtymän tarkastuslautakuntaan vahvistettu kokoonpano
huomioiden.

Käsittelystä:
Päätös:

Otteet/tiedoksi:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

KH 144 §

PÖYTÄKIRJA
10.8.2021

s. 207
10/2021

Hämeen poliisilaitoksen poliisin neuvottelukunnan jäsen ja varajäsen
2021 - 2025

Aiempi käsittely:

Selostus:

Poliisin hallinnosta annetun asetuksen 13 §:n mukaan Poliisihallitus vahvistaa
poliisin neuvottelukunnan jäsenten määrän. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Kunnanvaltuusto valitsee neuvottelukunnan jäsenet toimikaudekseen. Lisäksi neuvottelukuntaan kuuluu poliisilaitoksen päällikkö.
Neuvottelukunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Poliisin henkilöstöön kuuluva ei kuitenkaan voi toimia puheenjohtajana
eikä varapuheenjohtajana.
Ypäjältä neuvottelukuntaan tulee nimetä yksi (1) jäsen ja tälle yksi (1) varajäsen.

Valmistelija:

kunnanjohtaja Tatu Ujula, p. 044 491 0071

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee toimikaudekseen 20212025 Hämeen poliisilaitoksen poliisin neuvottelukuntaan yhden (1) jäsenen
ja tälle yhden (1) varajäsenen.

Käsittelystä:
Päätös:

Otteet/tiedoksi:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

KH 145 §

PÖYTÄKIRJA
10.8.2021

s. 208
10/2021

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston jäsenet ja varajäsenet 2021 - 2025

Aiempi käsittely:

Selostus:

Kuntalain 58 §:n mukaan kuntayhtymän päätösvaltaa käyttää yhtymävaltuusto
tai yhtymäkokous.
Vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin on henkilö, joka 76 §:n mukaan on
vaalikelpoinen kuntayhtymän jäsenkunnan luottamustoimeen. Vaalikelpoinen
ei kuitenkaan ole 72 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu henkilö eikä saman kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilö.
Vaalikelpoinen muun kuin 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen jäseneksi ei ole myöskään henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan
toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen
rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle toimielimessä tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä
tai vahinkoa.
Kuntayhtymän perussopimuksen 7 §:n mukaan jäsenkuntien kunnanvaltuustot valitsevat yhtymävaltuustoon valtuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi
yhden jäsenen kutakin kunnan varaamaa alkavaa kymmentä osuutta kohti,
kuitenkin enintään viisi ja vähintään kaksi jäsentä.
Valinnassa tulee huomioida tasa-arvolain 4 a §.n säännös, jonka mukaan
kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta
kunnanvaltuustoja, tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40
%, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Valmistelija:

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

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee toimikaudeksi 2021 –
2025 Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuustoon kaksi (2)
jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Käsittelystä:
Päätös:

Otteet/tiedoksi:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

KH 146 §

PÖYTÄKIRJA
10.8.2021

s. 209
10/2021

Lausuntopyyntö Kanta-Hämeen alueen pelastustoimen vuoden 2022 talousarviovalmistelusta

Aiempi käsittely:

Selostus:

Kanta-Hämeen alueen pelastustoimi on pyytänyt Ypäjän kunnalta lausuntoa
vuoden 2022 talousarviovalmisteluun liittyen.
”Kunnat vastaavat pelastustoimesta yhteistoiminnassa pelastustoimen alueilla
(alueen pelastustoimi). Alueen pelastustoimi (pelastuslautakunta) vastaa pelastustoimen palvelutasosta ja pelastuslaitoksen toiminnan asianmukaisesta
järjestämisestä sekä muista pelastuslaissa sille säädetyistä tehtävistä. Vastuu
pelastustoimesta on alueen pelastustoimella, ei pelastuslaitoksella.
Pelastustoimen palvelutason tulee vastata pelastustoimen alueen tarpeita ja
onnettomuusuhkia. Palvelutasossa on otettava huomioon myös toiminta poikkeusoloissa. Pelastuslautakunta päättää palvelutasosta kuntia kuultuaan.
Kunnan halutessa em. tasoa korkeampia pelastustoimen palveluja vastaa se
näiden palvelujen tuottamisesta aiheutuvista kustannuksista. Palvelutasopäätös on perusta alueen pelastustoimen toiminnan ja talouden yksityiskohtaiselle suunnittelulle.
Kanta-Hämeen alueen pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen mukaisesti
kunnille varataan vuosittain mahdollisuus tehdä esityksiä seuraavan vuoden
talousarviosta sekä seuraavien vuosien taloussuunnitelmasta. Pelastuslaitoksen taloutta hoitaa ja siitä vastaa Hämeenlinnan kaupunki.”
Ypäjän kunnan osalta asukaslukuun suhteutetut maksuosuudet pelastustoiminnan käyttömenoihin säilyvät v. 2022 nykyisellä tasollaan; kokonaiskäyttömenot ja investointimeno-osuudet ovat nousussa.
Lausuntopyyntö ja talousarvioesitys on esityslistan oheismateriaalina.

Valmistelija:

kunnanjohtaja Tatu Ujula, p. 044 491 0071

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus päättää, että Ypäjän kunnalla ei ole lausuttavaa KantaHämeen alueen pelastustoimen vuoden 2022 talousarvioesitykseen.

Käsittelystä:
Päätös:

Otteet/tiedoksi:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

KH 147 §

PÖYTÄKIRJA
10.8.2021

s. 210
10/2021

Lausuntopyyntö Kanta-Hämeen pelastustoimen palvelutasopäätösluonnoksesta vuosille 2022–2025

Aiempi käsittely:

Selostus:

Pelastuslain (379/2011) mukaan alueen pelastustoimi päättää palvelutasosta
kuntia kuultuaan. Palvelutason tulee vastata paikallisia tarpeita ja onnettomuusuhkia. Palvelutasoa määritettäessä on otettava huomioon myös toiminta
poikkeusoloissa.
Pelastustoimen palvelutasopäätöksen tulee kattaa pelastuslaissa määritetyt
alueen pelastustoimen järjestämiseen kuuluvat tehtävät ja sen tulee perustua
riskien ja uhkien sekä meneillään olevan palvelutasokauden arvioinnin pohjalta tehtyihin johtopäätöksiin.
Palvelutasopäätökseen tulee myös sisältyä suunnitelma palvelutason kehittämisestä. Palvelutasopäätös on voimassa määräajan. Se on toimitettava
aluehallintovirastolle, joka voi palauttaa sen täydennettäväksi.
Kanta-Hämeen pelastuslaitos lähettää pelastustoimen palvelutasopäätösluonnoksen vuosille 2022–2025 liitteineen alueensa kuntiin kuultavaksi (esityslistan oheismateriaalina).

Valmistelija:

kunnanjohtaja Tatu Ujula, p. 044 491 0071

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus päättää, että se ei anna erillistä lausuntoa pelastustoimen
palvelutasopäätöksestä 2022–2025.

Käsittelystä:
Päätös:

Otteet/tiedoksi:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

KH 148 §

PÖYTÄKIRJA
10.8.2021

s. 211
10/2021

Kunnan edustajien valinta Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymäkokoukseen

Aiempi käsittely:

Selostus:

Kuntayhtymien toimielimiin valitaan kuntien valtuustojen toimikauden alkaessa uudet jäsenet. Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän perussopimuksen
mukaan kuntayhtymän jäsenkunnat käyttävät yhtymäkokouksessa ylintä päätösvaltaa kuntayhtymän asioissa. Yhtymäkokouksessa on kunkin kunnan valitsemat edustajat (enintään 3/kunta).
Yhtymäkokouksessa jäsenkunnilla on yksi ääni alkavaa 2000 asukasta kohti.
Forssan äänimäärä on 9, Humppilan 2, Jokioisten 3, Tammelan 4 ja Ypäjän 2.
Kunnan valitsemien edustajien yhteinen äänimäärä jakaantuu tasan saapuvilla olevien kesken. Yhdellä kunnalla ei voi olla enemmistöä äänistä. Osajäsenkunnilla ei ole edustajaa yhtymäkokouksessa. Yhtymäkokous on päätösvaltainen, kun vähintään puolet (½) kokonaisäänimäärästä on saapuvilla.
Kuntalain mukaan yhtymäkokousedustajan kuhunkin kokoukseen erikseen
valitsee jäsenkunnan kunnanhallitus tai jäsenkunnan valtuuston päättämä
kunnan muu toimielin.
Ypäjän kunnan nimeämät kokousedustajat 9.6.2021 pidettyyn yhtymäkokoukseen: Pirkko Herd, Markku Leppälahti ja Markku Saastamoinen.
Yhtymäkokous on suunniteltu pidettäväksi keskiviikkona 22.9.2021 klo 18 alkaen.

Valmistelija:

kunnanjohtaja Tatu Ujula, p. 044 491 0071

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus päättää valita edustajat Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymäkokoukseen 22.9.2021.

Käsittelystä:
Päätös:

Otteet/tiedoksi:

Kunnanhallitus valitsi Markku Leppälahden ja Markku Saastamoisen kokousedustajiksi Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymäkokoukseen 22.9.2021.

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

KH 149 §

PÖYTÄKIRJA
10.8.2021

s. 212
10/2021

Edustajan ja varaedustajan valitseminen Hämeen liiton kuntien edustajainkokoukseen

Aiempi käsittely:

Selostus:

Hämeen liiton perussopimuksen 7 §:n mukaan kuntien edustajainkokous valitsee vaalikaudeksi valtuustoon jäsenkuntia edustavat jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Kunnan äänioikeus ja maakuntavaltuutettujen lukumäärä on yksi valtuutettu kunnan alkavaa 3 000 asukasta kohti, kuitenkin vähintään kaksi ja enintään kolmetoista.
Edustajainkokoukseen kukin jäsenkunta valitsee yhden edustajan ja hänelle
varaedustajan. Kunnan edustaja käyttää edustajainkokouksessa kunnan koko
ääniosuutta.
Hämeen liiton perussopimuksen 8 §:n mukaan maakuntavaltuuston jäsenten
ja varajäsenten tulee olla jäsenkuntien valtuutettuja ja maakuntavaltuustossa
edustettuina olevien poliittisten ryhmien ääniosuuksien tulee valittaessa vastata jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kuntavaaleissa saamaa ääniosuutta maakunnan alueella vaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti. Maakuntavaltuuston kokoonpanon on oltava tasa-arvolain säädösten mukainen.
Hämeen liiton maakuntahallitus päätti 14.6.2021, että kuntien edustajainkokous pidetään 20.8.2021 kello 9.00. Kokous järjestetään etäkokouksena
Teamsin välityksellä. Edustajainkokouksen kokouskutsu ja linkki kokoukseen
lähetetään jäsenkunnille vähintään 10 päivää ennen kokousta.

Valmistelija:

kunnanjohtaja Tatu Ujula, p. 044 491 0071

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus päättää nimetä edustajan ja varaedustajan Hämeen liiton
kuntien edustajainkokoukseen.

Käsittelystä:

Päätös:

Otteet/tiedoksi:

Kunnanhallitus nimesi edustajaksi Markku Leppälahden ja varaedustajaksi
Markku Saastamoisen Hämeen liiton kuntien edustajainkokoukseen.
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Luottamushenkilöiden palkkiosäännön päivittäminen

Aiempi käsittely:

Selostus:

Uuden valtuustokauden alkamisen ja teknisen lautakunnan alaisen lupajaoston perustamisen takia on tullut ajankohtaiseksi tarkistaa luottamushenkilöiden palkkiosääntöä. Uudistettuun palkkiosääntöön on esitetty muutoksena jaostojen kokouspalkkion tarkistamista 40 euroon. Tällöin kokouspalkkio olisi
samalla tasolla lautakuntien kokouspalkkion kanssa.
Muita muutoksia palkkiosääntöön ei ole esitetty.

Valmistelija:

kunnanjohtaja Tatu Ujula, p. 044 491 0071

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle luottamushenkilöiden palkkiosäännön
päivittämisen 1.9.2021 alkaen liitteen 15 mukaisesti.

Käsittelystä:
Päätös:

Otteet/tiedoksi:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Ypäjän Lämpö Oy:n investointilainan takaus

Aiempi käsittely:

Selostus:

Ypäjän Lämpö Oy on kokonaisuudessaan Ypäjän kunnan omistama kaukolämpöyhtiö. Ypäjän Lämpö Oy:n pääasiallisena toimialana on lämmön ostaminen ja jälleen myyminen kaukolämpöverkostoon liitetyille kiinteistöille sekä
kaukolämpöverkoston rakennuttaminen.
Kaukolämpökeskus, jolla lämpöenergia kaukolämpöverkostoon tuotetaan, on
Nevel Oy:n omistuksessa.
Ypäjän Lämpö Oy ostaa lämpöenergian Nevel Oy:n (ent. Vapo Oy) ja Ypäjän
Lämpö Oy välisen lämmön toimitussopimukseen mukaisesti ja myy sen edelleen kaukolämmön kuluttaja-asiakkaille.
Sopimus on allekirjoitettu 7.4.2008 ja sopimuksen voimassaoloaika on 15
vuotta.
Ostajalla (Ypäjän Lämpö Oy) on mahdollisuus lunastaa itselleen myyjän investoimat lämmöntuotantolaitteet sopimuskauden (15 vuotta) taikka 10 vuoden jälkeen. Sopimuksessa on sovittu lämmöntuotantolaitteiden lunastushinta.
Ypäjän Lämpö Oy on päättänyt sopimuksen mukaisesti lunastaa Nevel Oy:n
kaukolämpökeskuksen.
Kaukolämpökeskuksen lunastaminen on suunniteltu rahoitettavan investointilainalla.
Ypäjän Lämpö Oy:n hallitus on pyytänyt investointilainasta tarjoukset kolmelta
luottolaitokselta ja hyväksynyt Kuntarahoitus Oyj lainatarjouksen. Lainan määrä on enintään 140 000 €, laina-aika 10 vuotta, viitekorko 6 kk euribor-korko
lisättynä 0,48 %-yksikön marginaali. Ypäjän Lämpö Oy:n hallitus esittää kunnanhallitukselle, että Ypäjän kunta myöntäisi omavelkaisen takauksen Ypäjän
Lämpö Oy:n investointilainalle kaukolämpökeskuksen lunastamiseksi Nevel
Oy:ltä.

Valmistelija:

tekninen johtaja Jouko Käkönen, p. 050 080 1914

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Ypäjän kunta myöntää omavelkaisen takauksen Ypäjän Lämpö Oy:n investointilainalle kaukolämpökeskuksen lunastamiseksi Nevel Oy:ltä. Lainan määrä on enintään 140 000 € ja
laina-aika 10 vuotta.

Käsittelystä:

Tatu Ujula, Jari Hepomaa, Matti Alanko ja Markku Leppälahti poistuivat käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi, kokouksessa olivat paikalla kunnanhallituksen henkilökohtaiset varajäsenet Olli-Pekka Kaunela ja Heikki Levomäki.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Otteet/tiedoksi:
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Valtuustoaloite yritysmyönteinen kunta

Aiempi käsittely:

KV 27.5.2021 8 §

Selostus:

”Valtuutettu Sampsa Jaakkola luki ääneen ja jätti valtuuston puheenjohtaja
Jari Hepomaalle Sampsa Jaakkolan, Juha Lundströmin, Elina Hirvosen ja
Jenni Mäntysen allekirjoittaman aloitteen yritysmyönteisestä kunnasta.
Liite 5
Aloite lähetetään valtuuston työjärjestyksen 5 §:n mukaisesti valmisteluun.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi”
-KH 10.8.2021 153 §

Valmistelija:

kunnanjohtaja Tatu Ujula, p. 044 491 0071

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus merkitsee valtuustoaloitteen tiedokseen ja päättää antaa
asian kunnanjohtajan jatkovalmisteltavaksi.

Käsittelystä:
Päätös:

Otteet/tiedoksi:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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KH 153 §

Euroopan Unionin asioista vastaava valtuutettu

Selostus:

Toukokuun 9. päivänä Euroopan unioni avasi Euroopan tulevaisuutta käsittelevän konferenssin. Jotta mahdollisimman monet kansalaiset voisivat osallistua
konferenssiin, Euroopan alueiden komitea ja muut keskeiset toimijat ovat
käynnistäneet alue- ja paikallistason EU-valtuutettujen eurooppalaisen verkoston.
Aloitteen puitteissa Alueiden komitea kehottaa kaikkia alue- ja paikallisvaltuustoja eri puolilta Eurooppaa nimeämään yhden jäsenistään EU-asioista vastaavaksi valtuutetuksi (päättäjille suunnattu yhteinen avoin kirje oheismateriaalina).

Valmistelija:

kunnanjohtaja Tatu Ujula, p. 044 491 0071

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle EU-asioista vastaavan valtuutetun nimeämistä.

Käsittelystä:
Päätös:

Otteet/tiedoksi:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle EU-asioista vastaavan valtuutetun nimeämistä valtuustokaudelle.
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Muut asiat

Kuntalehden tilaus
Selostus:

Päätösehdotus:

Kuntalehti tilataan valtuuston ja kunnanhallituksen puheenjohtajistolle.

Käsittelystä:
Päätös:

Otteet/tiedoksi:

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: 122 -128, 130 – 132, 134 – 140, 142 – 147, 150 – 153, 155
______________________________________________________
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan
kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät: 129, 133, 141, 148 – 149, 154
______________________________________________________
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.

