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KH 156 §
Selostus:

PÖYTÄKIRJA
31.8.2021

s. 223
11/2021

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 27.8.2021. 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 157 §
Selostus:

PÖYTÄKIRJA
31.8.2021

s. 224
11/2021

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 10.8.2021 Pirkko Herd ja Susanna Romu).
2. Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan perjantaina 3.9.2021 klo
09.00–14.30 virastotalolla. Tarkastettu pöytäkirja pidetään sähköisesti
nähtävänä 6.9.2021 klo 09.00 alkaen kunnan yleisillä internetsivuilla ja
kunnanviraston palvelupisteellä klo 09.00–13.00. Pöytäkirjan katsotaan
tulleen yleisesti tietoon 14.9.2021.

Käsittelystä:
Päätös:

Otteet/tiedoksi:

1. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anni Vääri ja Eeva Lehtonen.
2. Päätösehdotus hyväksyttiin.

-

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

KH 158 §

PÖYTÄKIRJA
31.8.2021

s. 225
11/2021

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:
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Otteet/tiedoksi:

-

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

PÖYTÄKIRJA
31.8.2021

s. 226
11/2021

KH 159 §

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:
ei kokouksia

Valmistelija:

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

Päätösehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Käsittelystä:
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Otteet/tiedoksi:

-

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus
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31.8.2021

s. 227
11/2021

KH 160 §

Saapuneet asiakirjat

Selostus:

Asiakirja
- Sosiaali- ja terveysministeriö, VN/14345/2021-STM-4, Hybridistrategian
toimintasuunnitelman
päivityksen
mukaiset
toimenpidesuositukset/24.6.2021
- Opetus- ja kulttuuriministeriö, päätös VN/27874/2020, VN/27874/2020OKM-6, Päätös opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin myönnettävästä valtionosuudesta sekä kuntayhtymille, rekisteröidyille
yhteisöille ja säätiöille myönnettävästä rahoituksesta vuodelle
2021/2.8.2021
- Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä, yhtymähallituksen pöytäkirja
10/2021 16.8.2021
- Sosiaali- ja terveysministeriö, VN/20585/2021, Yleisötilaisuuksien rajoitussuositukset/19.8.2021
- Eteva kuntayhtymä, yhtymähallitus 26.8.2021 § 70, Muutokset Eteva kuntayhtymän palvelutuotehinnastoon vuodelle 2021
- Eteva kuntayhtymä, yhtymähallitus 26.8.2021 § 71, Eteva kuntayhtymän
palvelutuote- ja asiakasmaksuhinnasto vuodelle 2022

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 161 §

PÖYTÄKIRJA
31.8.2021

s. 228
11/2021

Viranhaltijapäätökset

Selostus:

−

kunnanjohtaja
§ 32

−

talous- ja hallintopäällikkö
§-

−

tekninen johtaja
§

−

varhaiskasvatusjohtaja-sivistysjohtaja
§:t 14 - 15

−

puhtaus- ja ruokapalvelupäällikkö
§-

−

rehtori
§ 24

Valmistelija:

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

Päätösehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Käsittelystä:
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Otteet/tiedoksi:

-

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

KH 162 §

PÖYTÄKIRJA
31.8.2021

s. 229
11/2021

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 19.8.2021.

Valmistelija:

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

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus kuulee ja toimeenpanee valtuuston päätökset.

Käsittelystä:
Päätös:

Otteet/tiedoksi:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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PÖYTÄKIRJA
31.8.2021

s. 230
11/2021

Kunnanhallituksen edustus kunnan muissa toimielimissä

Aiempi käsittely:

Selostus:

Kuntalain 18 §:n mukaan kunnanvaltuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla on läsnäolo- ja puheoikeus kunnanhallituksen kokouksessa.
Ypäjän kunnan hallintosäännön 129 §:n mukaan kunnanhallitus voi määrätä
muihin toimielimiin edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen
kokouksessa. Edustajaksi voidaan määrätä myös kunnanhallituksen varajäsen tai kunnanjohtaja.
Kunnanhallitus ei voi määrätä edustajaansa tarkastuslautakuntaan, valtuuston
tilapäiseen valiokuntaan eikä vaalilaissa säädettyihin vaalitoimielimiin.

Valmistelija:

Päätösehdotus:

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

Kunnanhallitus nimeää edustajat sivistys- ja tekniseen lautakuntaan sekä
teknisen lautakunnan lupajaostoon, yhden kuhunkin.

Käsittelystä:
Päätös:

Otteet/tiedoksi:

Kunnanhallitus nimesi edustajakseen sivistyslautakuntaan Mirja Jokion, tekniseen lautakuntaan Markku Leppälahden ja teknisen lautakunnan lupajaostoon
Eeva Lehtosen.
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s. 231
11/2021

Jäsenet Ypäjän kunnan yhteistyötoimikuntaan vuosille 2021-2025

Aiempi käsittely:

Selostus:

Kunnallisen yhteistoimintalain 14 §:n mukaan kunnassa on oltava yhteistoimintaelin, joka koostuu työnantajan ja henkilöstön edustajista. Työnantajaa ja
henkilöstöä edustavat työntekijöiden ja viranhaltijoiden valtakunnallisten yhdistysten edustajat tai niiden rekisteröidyt paikalliset alayhdistykset, jotka nimeävät edustajansa yhteistoimintaelimeen, jonka toimikausi on neljä vuotta.
Ypäjän kunta ja henkilöstöjärjestöt ovat päättäneet yhteistoimintamenettelyn
järjestämisestä Ypäjän kunnassa 3.11.2003 tehdyllä sopimuksellaan. Sopimuksen 3 §:n mukaan kunnassa on yhteistyötoimikunta, johon kuuluu yksitoista (11) jäsentä, joista viisi (5) edustaa työnantajaa ja kuusi (6) henkilöstöä.
Sopimuksen 3 §:n mukaan työnantajaa toimikunnassa edustaa työsuojelupäällikkö sekä neljä kunnanhallituksen toimikaudekseen nimeämää edustajaa
henkilökohtaisine varajäsenineen. Henkilöstön edustajina toimivat viranhaltijoiden ja työsuhteisten järjestöjen vuosittain nimeämät edustajat ja heidän
henkilökohtaiset varajäsenensä.
Yhteistoimintasopimusta on päivitetty 8.8.2017 kunnanhallituksessa yhteistyötoimikunnan jäsenmäärän osalta. Työnantajaedustus pienennettiin viidestä
kolmeen.
Kunnanhallituksen nimeämät jäsenet yhteistyötoimikuntaan vuosille 20172021: Markku Saastamoinen, henkilökohtainen varajäsen Matti Alanko, Jouko
Käkönen, henkilökohtainen varajäsen Pirjo-Maarit Hellman, Pirjo-Maarit Hellman, henkilökohtainen varajäsen Sam Vuorinen.

Valmistelija:

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

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus
1. nimeää yhteistyötoimikuntaan työsuojelupäällikön ja kaksi (2) muuta
jäsentä henkilökohtaisine varajäsenineen vuosille 2021-2025.
2. esittää kunnan työntekijöiden henkilöstöjärjestöjen edustajille, että nämä
nimeävät kolme (3) jäsentä henkilökohtaisine varajäsenineen yhteistyötoimikuntaan vuosille 2021-2025.

Käsittelystä:
Päätös:

Otteet/tiedoksi:

Kunnanhallitus
1. 1. nimesi jäsenet yhteistyötoimikuntaan vuosille 2021-2025:
Matti Alanko, henkilökohtainen varajäsen Markku Saastamoinen
Pirjo-Maarit Hellman, henkilökohtainen varajäsen Tatu Ujula
Jouko Käkönen, henkilökohtainen varajäsen Minna Nouko.
2. Päätösehdotus hyväksyttiin.

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

KH 165 §

PÖYTÄKIRJA
31.8.2021

s. 232
11/2021

Jäsenet Ypäjän kunnan vanhusneuvostoon vuosille 2021-2025

Aiempi käsittely:

Selostus:

Kuntalain 27 §:n mukaan ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vanhusneuvosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Vanhusneuvosto voi olla
useamman kunnan yhteinen. Vanhusneuvostolle on annettava mahdollisuus
vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä
toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.
Neuvosto ei ole kuntalain 30 §:ssä tarkoitettu kunnan toimielin eikä käytä julkista valtaa.
Valittavan neuvoston jäsenet eivät ole kunnan luottamushenkilöitä, eikä heidän kelpoisuudestaan säädetä erikseen laissa. Usein neuvostoon pyydetään
kunnassa tai sen lähialueella toimivien yhdistysten ja järjestöjen edustajia.
Jäsenen ei tarvitse olla kunnan asukas eikä tasa-arvolain vaatimuksia sukupuolten välisestä edustajajakautumisesta sovelleta.
Kunnanhallituksen nimeämät kunnan edustajat vanhusneuvostoon vuosille
2017-2021: Markku Saastamoinen ja Jouko Käkönen.

Valmistelija:

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

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus
1. pyytää seuraavia yhteisöjä nimeämään jäsenen ja varajäsenen Ypäjän
kunnan vanhusneuvostoon vuosille 2021-2025: Eläkeliiton Ypäjän osasto ja Ypäjän seurakunta
2. nimeää kunnan edustajat (2) vanhusneuvostoon vuosille 2021-2025 (1
kunnanhallituksen jäsen ja 1 kunnan henkilöstöstä).

Käsittelystä:
Päätös:
1. Päätösehdotus hyväksyttiin.
2. Kunnanhallitus nimesi kunnan edustajat vanhusneuvostoon vuosille
2021-2025:
Matti Alanko, varaedustaja Markku Saastamoinen
Jouko Käkönen, varaedustaja Tatu Ujula.

Otteet/tiedoksi:
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KH 166 §

Ypäjäläinen -lehden toimituskunnan jäsenet vuosille 2021-2025

Aiempi käsittely:

KH 8.8.2017 135 §

Selostus:

"Kuntalain 29 § säätää kunnan viestinnästä. Sen mukaan ”kunnan toiminnasta on tiedotettava asukkaille, palvelujen käyttäjille, järjestöille ja muille yhteisöille. Kunnan tulee antaa riittävästi tietoja kunnan järjestämistä palveluista,
taloudesta, kunnassa valmistelussa olevista asioista, niitä koskevista suunnitelmista, asioiden käsittelystä, tehdyistä päätöksistä ja päätösten vaikutuksista. Kunnan on tiedotettava, millä tavoin päätösten valmisteluun voi osallistua
ja vaikuttaa. Kunnan on huolehdittava, että toimielinten käsittelyyn tulevien
asioiden valmistelusta annetaan esityslistan valmistuttua yleisen tiedonsaannin kannalta tarpeellisia tietoja yleisessä tietoverkossa. Kunnan on verkkoviestinnässään huolehdittava, että salassa pidettäviä tietoja ei viedä yleiseen
tietoverkkoon ja että yksityisyyden suoja henkilötietojen käsittelyssä toteutuu.
Viestinnässä on käytettävä selkeää ja ymmärrettävää kieltä ja otettava huomioon kunnan eri asukasryhmien tarpeet”.
Sähköisen viestinnän, ilmoitusten ja tiedoksiannon ensisijaisuudesta on voimassa siten, kuin kuntalain 108 - 109 ja 140 § säädetään.
Ypäjän kunnan hallintosäännön 53 §:n mukaan kunnan tiedottamista johtaa
kunnanhallitus, joka hyväksyy yleiset ohjeet tiedottamisen periaatteista ja
päättää tiedottamisesta vastaavista kunnan viranhaltijoista. Markkinointi ja
viestintä ovat kuuluneet kunnanjohtajan työnkuvaan.
Ypäjäläinen on Ypäjän kunnan ja Ypäjän seurakunnan julkaisema ilmainen
tiedotuslehti Ypäjän kunnan asukkaille. Lehteä toimitetaan virastotalolla yhden henkilön voimin, taitto on ulkoistettu. Lehti ilmestyy kerran kuukaudessa,
poikkeuksena kesä-heinäkuun yhteisnumero ja se jaetaan joka talouteen
kunnassa. Ulkoisia, maksullisia tilauksia on 255 (1.8.2017).
Ypäjäläinen on pidetty ja kuntalaiset hyvin tavoittava lehti. Lehden merkitystä
ja tehokkuutta kunnan yhtenä keskeisimpänä viestintäkanavana olisi vahvistettava uuden kuntalain ja kuntastrategian linjassa. Lehdellä ei ole toimitusneuvostoa, joka mm. päättäisi lehden yleisestä suunnasta ja keskeisimmistä
muutoksista.
Päätösehdotus:
1. Kunnanhallitus asettaa Ypäjäläiselle toimitusneuvoston vuosille 2017 2021.
2. Kunnanhallitus päättää, että Ypäjän kuntaa toimitusneuvostossa edustaa asemavaltuutuksella kunnanjohtaja ja lehden päätoimittaja (kunnan
työntekijä).
3. Kunnanhallitus nimeää kaksi edustajaansa ja näille varaedustajat keskuudestaan toimitusneuvostoon vuosille 2017 - 2021.
4. Kunnanhallitus pyytää Ypäjän seurakuntaa nimeämään kaksi edustajaansa ja näille varaedustajat toimitusneuvostoon vuosille 2017 - 2021.
5. Toimitusneuvosto kokoontuu ensimmäisen kerran 1.9. klo 09.00-11.00
kunnanhallituksen kokoushuoneeseen os. Perttulantie 20. Kokouksessaan neuvosto päättää itsenäisesti mm. muusta kokoonpanostaan.
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Päätös:
Päätös: 1.-2., 4.-5. Päätösehdotus hyväksyttiin.
3. Kunnanhallitus nimeää edustajiksi Markku Saastamoisen ja Markku Leppälahden sekä varaedustajiksi Pirkko Herdin ja Susanna Romun.”
-KH 31.8.2021 166 §

Uuden valtuustokauden myötä on tullut ajankohtaiseksi asettaa Ypäjäläinen lehden toimituskunnan jäsenet vuosille 2021-2025.
Valmistelija:

kunnanjohtaja Tatu Ujula, p. 044 491 0071

Päätösehdotus:

1. Kunnanhallitus asettaa Ypäjäläiselle toimitusneuvoston vuosille 20212025.
2. Kunnanhallitus päättää, että Ypäjän kuntaa toimitusneuvostossa edustaa asemavaltuutuksella kunnanjohtaja ja lehden päätoimittaja.
3. Kunnanhallitus nimeää kaksi edustajaansa ja näille varaedustajat keskuudestaan toimitusneuvostoon vuosille 2021-2025.
4. Kunnanhallitus pyytää Ypäjän seurakuntaa nimeämään kaksi edustajaansa ja näille varaedustajat toimitusneuvostoon vuosille 2021-2025.

Käsittelystä:
Päätös:

1.-2.
3.

4.

Otteet/tiedoksi:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
Kunnanhallitus nimesi edustajat toimitusneuvostoon vuosille 20212025:
Eeva Lehtonen, varaedustaja Markku Leppälahti
Markku Saastamoinen, varaedustaja Elina Hirvonen
Mirja Jokio, varaedustaja Vesa Oja.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä ja seudullisen työllisyydenhoidon suunnittelu

Aiempi käsittely:

KH 11.5.2021 102 §

Selostus:

”Ypäjän kunta on yhdessä Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän kanssa
keskustellut seudullisen työllisyydenhoidon suunnittelusta. Keskustelujen tavoitteena on solmia aiesopimus Ypäjän kunnan ja Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän välille seudullisen työllisyydenhoidon suunnittelun edistämiseksi.
Yhteistyön tavoitteena on kehittää sellaisia työllisyydenhoidon palveluita, joissa koulutuskuntayhtymän ja seudullisen työllisyydenhoidon verkostot yhdessä
sidosryhmien ja yritysmaailman kanssa mahdollistavat niin osaamisen kehittämisen kuin kuntalaisten paremman sijoittumisen työelämään.
Sopimuskokonaisuus koostuu kolmesta sopimuksesta, jotka ovat aiesopimus,
allianssisopimus ja palvelusopimus. Ensimmäisenä näistä tulisi käsitellä aiesopimus. Aiesopimuksen hyväksymisen jälkeen prosessi etenee näiden kahden muun sopimuksen suhteen.
Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän yhtymäjohtaja Maaria Silvius on
kutsuttu kunnanhallituksen kuultavaksi kertomaan seudullisen työllisyydenhoidon suunnittelun nykytilanteesta ja miten prosessia olisi hyvä viedä eteenpäin Ypäjän kunnan ja Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän välillä.
Aiesopimus on pöytäkirjan liitteenä 11. Lisäksi kunnanhallituksen jäsenille on
toimitettu oheismateriaalina muut alustavat sopimusluonnokset ja päätöstä
tukeva materiaali.
Päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen yhtymäjohtajan esittelyn
seudullisen työllisyydenhoidon suunnittelusta. Lisäksi kunnanhallitus päättää,
että se hyväksyy esitetyn aiesopimusluonnoksen ja valtuuttaa kunnanjohtajan
allekirjoittamaan aiesopimuksen.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.”
--

KH 31.8.2021 168 §
Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä on lähestynyt kuntaa seudullisen työllisyydenhoidon jatkosuunnittelua varten. Kunnanhallituksessa 11.5.2021 102
§:ssä hyväksytyn aiesopimuksen mukaan: ”Aiesopimuksen tavoitteen toteuttamiseksi osapuolet perustavat työryhmän ja laativat toteuttamissuunnitelman
aikatauluineen sekä määrittävät allianssi- ja palvelusopimusten keskeiset ehdot. Osapuolet nimeävät perustettavaan työryhmään edustajan tai edustajia ja
sitoutuvat määrittelyvaiheen toteuttamiseen.”
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Jotta työskentelyä voidaan suunnata tulevaan kehitystyöhön, on tärkeää, että
edustettuna työryhmässä on kunnanjohtajan lisäksi myös luottamushenkilöitä,
kun keskustellaan tulevista suuntaviivoista.

Valmistelija:

kunnanjohtaja Tatu Ujula, p. 044 491 0071

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus päättää nimetä edustajan/edustajia työllisyydenhoidon
suunnittelutyöryhmään.

Käsittelystä:
Päätös:

Otteet/tiedoksi:

Kunnanhallitus nimesi edustajiksi työllisyydenhoidon suunnittelutyöryhmään
Matti Alangon, Anni Väärin ja Tatu Ujulan.
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Omakotitontin takaisin ostaminen Kaija Sànez ja Miguel Sànez Vigil

Aiempi käsittely:

Selostus:

Ypäjän kunta on 29.9.2005 myynyt Pappilanmäki-Rauhala-asemakaavaalueelta tilan Niilo 981-406-27-27 Kaija Sànezille ja Miguel Sànez Vigilille
omakotitalon rakentamista varten.
Tontille on myönnetty vuonna 2010 rakennuslupa, mutta rakennustöihin ei ole
ryhdytty. Rakennushankkeen aloitus on viivästynyt tontin omistajien henkilökohtaisten syiden johdosta. Kaija Sànez ja Miguel Sànez Vigil ovat päättäneet
luopua rakennushankkeesta ja ovat tehneet Ypäjän kunnalle tontin lunastuspyynnön.
Kaija Sànezin ja Miguel Sànez Vigilin kanssa on neuvoteltu tontin takaisin ostosta ja päädytty ostamaan pinta-alaltaan 1 439 m2 tontti Niilo 981 406-27-27
Ypäjän kunnalle, kauppahinta on 360 €, kauppakirja oheismateriaalina. Kauppahinnassa on huomioitu tontin takaisin ostossa Ypäjän kunnalle aiheutuvat
kustannukset.

Valmistelija:

tekninen johtaja Jouko Käkönen, p. 050 080 1914

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus hyväksyy oheismateriaalina olevan kauppakirjan omakotitontin Niilo 981-406-27-27 takaisin ostosta Ypäjän kunnalle.

Käsittelystä:
Päätös:

Otteet/tiedoksi:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Omakotitontin takaisin ostaminen Tähtisalo Terttu-Maija Irmeli kp

Aiempi käsittely:

Selostus:

Ypäjän kunta on 29.9.2005 myynyt Pappilanmäki-Rauhala-asemakaavaalueelta tilan Mari 981-406-27-28 Hannu Eino ja Terttu Maija Irmeli Tähtisalolle omakotitalon rakentamista varten.
Tontti on rakentamaton ja tontin ostajat ovat molemmat kuolleet. Kaija Sànez
on kuolinpesän perikunnan valtuuttamana, tehnyt Ypäjän kunnalle tontin lunastuspyynnön.
Kaija Sànezin kanssa on neuvoteltu tontin takaisin ostosta ja päädytty ostamaan pinta-alaltaan 1 351 m2 tontti Mari 981-406-27-28 Ypäjän kunnalle,
kauppahinta on 360 €, kauppakirja oheismateriaalina. Kauppahinnassa on
huomioitu tontin takaisin ostossa Ypäjän kunnalle aiheutuvat kustannukset.

Valmistelija:

tekninen johtaja Jouko Käkönen, p. 050 080 1914

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus hyväksyy oheismateriaalina olevan kauppakirjan omakotitontin Mari 981-406-27-28 takaisin ostosta Ypäjän kunnalle.

Käsittelystä:
Päätös:

Otteet/tiedoksi:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Ypäjän Lämpö Oy:n investointilainan takauksen vastavakuus

Aiempi käsittely:

Selostus:

Ypäjän kunnanvaltuusto on 19.8.2021 myöntänyt omavelkaisen takauksen
Ypäjän Lämpö Oy:n investointilainalle kaukolämpökeskuksen lunastamiseksi
Nevel Oy:ltä. Lainan määrä on enintään 140 000 € ja laina-aika 10 vuotta.
Kuntalain 129 §:n mukaan kunnan myöntämä laina, takaus tai muu vakuus ei
saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Kunta
ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vakuuksilla tai vastavakuuksilla.
Ypäjän Lämpö Oy antaa Ypäjän kunnan myöntämän takauksen vastavakuudeksi kiinteistöllä Kansakoulu 981-406-1-245 sijaitsevan kaukolämpökeskuksen, jonka Ypäjän Lämpö Oy lunastaa Nevel Oy:ltä; oheismateriaalina Ypäjän
Lämpö Oy:n hallituksen kokouksen 27.8.2021 pöytäkirjanote kaukolämpökeskuksen lunastuksen rahoituksesta.

Valmistelija:

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

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus hyväksyy Ypäjän Lämpö Oy:ltä saatavan vastavakuuden.

Käsittelystä:

Ypäjän Lämpö Oy:n hallituksen jäsenet Matti Alanko, Markku Leppälahti,
Jari Hepomaa ja Tatu Ujula poistuivat esteellisinä käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Kokouksen puheenjohtajana §:n 170 ajan toimi kunnanhallituksen
1. vpj. Markku Saastamoinen.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Otteet/tiedoksi:
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Muut asiat

Kunnanhallituksen kokousaikataulut, syksy 2021
Selostus:

Ypäjän kunnanhallitus on kokoontunut pääasiallisesti kolmen viikon välein tiistaisin. Pöytäkirjat on tarkastettu kokousta seuraavana perjantaina ja pidetty
nähtävillä seuraavana maanantaina.

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus päättää syyskauden kokousaikatauluksi:
TI 21.9.2021
TI 12.10.2021
TI 2.11.2021
TI 23.11.2021
TI 7.12.2021

Käsittelystä:

Pirjo-Maarit Hellman poistui kokouksesta käsittelyn aikana.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Otteet/tiedoksi:
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Ilmoitusasiat

Selostus:

- Hevosopisto Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 10.9.2021
- FSHKY:n talous- ja strategiaseminaari 14.9.2021 Forssan kaupungintalo
- valtuuston kokoukset 11.11.2021, 16.12.2021

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

PÖYTÄKIRJA
31.8.2021

s. 242
11/2021

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: 156 – 162, 171 - 172
______________________________________________________
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan
kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät: 163 - 170
______________________________________________________
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.

