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KOKOUSAIKA   8.10.2014 klo 18.00 – 19.50 
 
KOKOUSPAIKKA   Kunnanvirasto, Perttulantie 20 
 
SAAPUVILLA OLLEET 
JÄSENET  

 Jari Hepomaa puheenjohtaja  
Tiina Mäkeläinen varapj.  
Hannu Paija  

 

 
Virve Saarikoski   
Katja Mäkinen   
Jari Vähänen   
Hannu Lehtinen 
 

poissa  
 

 
MUUT SAAPUVILLA  
OLLEET  
 
 
 

 Tapio Ahonen kunnanhallituksen edustaja 
Jouko Käkönen tekninen johtaja, pöytäkirjanpitäjä 
  
  
  
  

 

 
LAILLISUUS- JA 
PÄÄTÖSVALTAISUUS  

 Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

 
ASIAT   §:t  37 - 39 
 
PÖYTÄKIRJAN 
TARKASTUS  

 Päätös:  Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Virve Saarikoski ja Katja 
Mäkinen. 

 
PÖYTÄKIRJAN 
ALLEKIRJOITUS JA 
VARMENNUS  

  
 
Jari Hepomaa  
puheenjohtaja  

 
 
Jouko Käkönen 
pöytäkirjanpitäjä 

 
PÖYTÄKIRJAN 
TARKASTUSAIKA  

  
15.10.2014 

 
ALLEKIRJOITUKSET 
 
 

  
 
Virve Saarikoski  Katja Mäkinen 
pöytäkirjantarkastaja  pöytäkirjantarkastaja 

 

 
 
PÖYTÄKIRJA ON 
OLLUT YLEISESTI 
NÄHTÄVÄNÄ  

 Ypäjän kunnanvirastossa 16.10.2014 klo 12–15 
 
Tekninen johtaja 
                                      Jouko Käkönen 
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SAAPUNEET ASIAKIRJAT 
 
Tela 37  § Tj:n esitys: Tekninen lautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi seuraavat kirjelmät 

ja päätökset: 
 
 
 Elenia Oy 

- Johtoalueen käyttöoikeussopimus 
 

Ely-keskus 
- Vesihuoltoavustuksen maksatuspäätös 

 
Kanta-Hämeen pelastuslaitos 
- Palotarkastuspöytäkirjat; koulut, päiväkoti, kunnantalo ja palvelukeskus 

 
Metsäliitto-Osuuskunta 
- Mittaustodistus Perttula/Pappilanmäki 

 
 

 Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
 ______________________  
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VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 
 
Tela 38 §  Hallintosäännön 18 §:n mukaan asian ottamisesta lautakunnan käsiteltäväksi voi 

päättää lautakunta, sen puheenjohtaja ja lautakunnan esittelijä. Hallintosäännön 19 §:n 
mukaan kunnan viranomaisen on ilmoitettava lautakunnalle niiden määräämällä 
tavalla niistä päätöksistä, jotka voidaan ottaa lautakunnan käsiteltäväksi. 

 
 Lautakunnan kokouksen yhteydessä ovat nähtävinä teknisen johtajan ja 

toimistosihteerin päätöspöytäkirjat. 
 
  Telan pj:n esitys: Tekninen lautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi teknisen 

johtajan päätökset 124- 125, toimistosihteerin päätökset 30- 33 ja päättää, ettei ym. 
päätöksiä oteta lautakunnan käsiteltäväksi. 

   
  Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
 ______________________ 
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VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 - 2017 
 
Tela  39 § Kunnanhallitus on laatinut Ypäjän kunnan talouden  tasapainotussuunnitelman joka 

hallintokuntien tulisi huomioida talousarvion laadinnassa. Hallintokuntien talousarviot 
tulee laatia siten, että talousarvion nousuprosentti on 0.   

 
Vuoden 2015 talousarvion laadinta pohjautuu taloussuunnitelmaan vuosille 2015 – 
2016 sekä kunnan visioon, joka ulottuu vuodelle 2015.  

 Vuoden 2015 talousarvion menojen pitäminen vuoden 2014 tasolla on erittäin 
haastavaa. Teknisen toimen käyttämien ulkoisten palveluiden kustannukset ja 
materiaalikustannukset nousevat pääsääntöisesti yleisen kustannus nousun mukaisesti. 
Jotta tulevina vuosina kustannussäästöjä saataisiin toiminnan tehostamisen lisäksi, 
rakennuksia korjattaessa, koneita ja laitteita uusittaessa sekä uudisrakentamisessa 
tulee entistä enemmän kiinnittää huomiota energiaa ja muita kustannuksia säästäviin 
ratkaisuihin.  
 

 Investointisuunnitelmassa suurimmat investoinnit ovat siirtoviemärihanke Ypäjä – 
Loimaa, osaomistusrivitalohankkeen käynnistäminen, vesihuollon toimintavarmuuden 
parantaminen, jätevesiverkoston laajennushankkeiden jatkaminen haja-asutus alueella 
ja kaavateiden kunnostus  
 
Talousarvioehdotus, investointiohjelma ja henkilöstösuunnitelma esitellään tarkemmin 
kokouksessa. 
 
Tj:n ehdotus: Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle teknisen lautakunnan 
talousarvioehdotuksen 2015, taloussuunnitelman 2016 - 2017, henkilöstösuunnitelman 
ja investointisuunnitelman liitteen 16 mukaisena. 
 
Päätös:..Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
__________________________ 
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
 
 MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
  Kieltojen perusteet 
 

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä 
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 

 
 Pykälät:  37,38,39 
  
 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen 

oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 
 Pykälät:     
  
 HValL 3 §:n 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. 
           Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: 
 
  Ypäjän tekninen lautakunta 
  Perttulantie 20 
  32100 YPÄJÄ 
 kunta@ypaja.fi 
 
 Pykälät:   
 
 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätösten 

katsotaan yleisesti tulleen kunnan jäsenten tietoon pöytäkirjan nähtävänäolopäivänä  
16.10.2014 

 
 
 Oikaisuvaatimuksen sisältö 

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän 
allekirjoitettava. 

 
 
 Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje liitetään pöytäkirjanotteeseen. 
 
 __________ 
 

mailto:kunta@ypaja.fi

