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PÖYTÄKIRJAN 
NÄHTÄVÄNÄPITO 

 Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaati-
musohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä Ypäjän kun-
nanvirastossa 21.3.2016 klo 9 - 13. 
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SAAPUVILLA OLLEET 
JÄSENET  

 Markku Leppälahti puheenjohtaja  
Tapio Ahonen (1. vpj)  
Eija Kara (2. vpj)  
Päivi Laine   
Heikki Levomäki  poissa 19.07–19.10 § 35 

Anni Vääri   
Juha Lundström   

 

 
MUUT SAAPUVILLA  
OLLEET  
 
 
 

 Matti Alanko kvalt. puheenjohtaja 
Veijo Simola kvalt. II varapuheenjohtaja 
Vesa Ketola kunnanjohtaja, esittelijä 
Pirjo-Maarit Hellman taloussihteeri, pöytäkirjanpitäjä 

 Jouko Käkönen              tekninen johtaja, paikalla 18.00-19.06 §:t 29-34 
   
POISSA   Jari Hepomaa                 kvalt. I varapuheenjohtaja   
 
LAILLISUUS- JA 
PÄÄTÖSVALTAISUUS  

 Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaisek-
si. 

 
ASIAT   §:t 29 - 40 
 
PÖYTÄKIRJAN TAR-

KASTUS  
 Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tapio Ahonen ja Eija Kara.  

 
PÖYTÄKIRJAN 
ALLEKIRJOITUS JA 

VARMENNUS  

  
 
Markku Leppälahti  
puheenjohtaja  

 
 
Pirjo-Maarit Hellman 
pöytäkirjanpitäjä 

 
PÖYTÄKIRJAN 
TARKASTUSAIKA  

  
18.3.2016 

 
ALLEKIRJOITUKSET 
 
 

  
 
Tapio Ahonen  Eija Kara 
pöytäkirjantarkastaja  pöytäkirjantarkastaja 

 

 
  
PÖYTÄKIRJA ON OL-

LUT YLEISESTI NÄH-

TÄVÄNÄ  

 Ypäjän kunnanvirastossa 21.3.2016 klo 9 - 13 
 
Arkistonhoitaja 
                                      Tapani Rasila 
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TOIMIELINTEN PÖYTÄKIRJAT 
 
 
Kh 29 § Kuntalain 51 §:n 1 momentin mukaan ”kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjoh-

taja, kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kun-
nanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty kunnan-
hallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa 
asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen”. 
 
Saman lainkohdan 3 momentin mukaan ”asia on otettava ylemmän toimielimen käsi-
teltäväksi viimeistään sen ajan kuluessa, jossa 89 §:ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus 
päätöksestä on tehtävä. Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa: 
 
1) lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä kos-
kevia asioita; eikä 
2) yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita”. 
 
Kj:n esitys: 
 
Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi seuraavat lautakuntien ja toimikuntien 
päätökset, joita ei ole tarpeen ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi: 
 
a) tekninen lautakunta 3.2.2016 

 
b) yhteistyötoimikunta 11.2.2016 

 
c) tarkastuslautakunta 16.2.2016 
 
d) rakennuslautakunta 3.3.2016 
 
e) sivistyslautakunta 9.3.2016 

 
 

 
  

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 

 

  ____________________ 
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SAAPUNEET ASIAKIRJAT 
 
Kh 30 § Kj:n esitys:  
  
 Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi seuraavat kirjelmät ja päätökset ja hy-

väksyy niiden kohdalla jäljempänä mahdollisesti esitetyt toimenpide-ehdotukset   
 

 a) Hämeen liitto, maakuntahallituksen pöytäkirja 1/2016 18.1.2016 
b) Hämeenlinnan kaupunki, pelastuslautakunnan pöytäkirja 1/2016 25.1.2016 
c) Forssan kaupunki, jätelautakunnan pöytäkirja 1/2016 26.1.2016 
d) Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä, yhtymähallituksen pöytä-
kirja 1/2016 26.1.2016 
e) Forssan kaupunki, sivistys- ja tulevaisuuslautakunta 27.1.2016 9 §, Kirjastojärjes-
telmän hankinta 
f) Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehit-
tämis- ja hallintokeskus, KEHA/1883/2015, Päätös korvauksesta kuntouttavan työtoi-
minnan järjestämiseen 1 311,70 €/29.1.2016 
g) Humppilan kunta, kunnanhallitus 1.2.2016 29 §, Forssan seudun tietohallintoyh-
teistyö 
h) Jokioisten kunta, kunnanhallitus 1.2.2016 26 §, Jokioisten ja Ypäjän kuntien välinen 
sopimus yritysasiamiespalvelun myymisestä 
i) Kosken Tl kunta, kunnanhallitus 1.2.2016 37 §, Rakennusjärjestyksen uusiminen 
j) Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä, yhtymävaltuuston pöytä-
kirja 1/2016 9.2.2016 
k) Valtiovarainministeriö, VM/2830/02.02.06.00/2015, Päätös kunnan peruspalvelujen 
valtionosuuden muutoksesta vuodelle 2016/10.2.2016 
l) Valtiovarainministeriö, VM140:04/2013, Tule mukaan Kansalliseen palveluarkki-
tehtuuriohjelmaan parantamaan julkisten palvelujen löydettävyyttä – nimeä organi-
saatiosi yhteyshenkilö Kansallisen palvelutietovarannon käyttöönottoon/10.2.2016 
m) Hämeen liitto, maakuntahallituksen pöytäkirja 2/2016 15.2.2016 
n) Tammelan kunta, kunnanhallitus 15.2.2016 40 §, Ostopalvelusopimus / uusyritys-
keskuspalvelut Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kunnissa 
o) Tammelan kunta, kunnanhallitus 15.2.2016 44 §, Tammelan kunnan osallistuminen 
Forssan seudun yhteisen tietohallinnon suunnitteluun ja toteutukseen 
p) Keva, virkakirje 1/2016, Kevan valtuuskunnan ja hallituksen päätösten tiedoksianto 
jäsenyhteisöille/17.2.2016 
q) Jokioisten kunta, kunnanhallitus 22.2.2016 116 §, Tietohallintoyhteistyön selvitys-
projekti 
r) Väestörekisterikeskus, dnro 473/330/16, Äänestysaluejaotuksen muuttamisen ilmoit-
taminen maistraatille/23.2.2016 
s) Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä, yhtymähallituksen pöytäkirja 2/2016 
29.2.2016 
t) Eteva kuntayhtymä, Etevan talouden toteutumisen seuranta/ 1.3.2016  
 
 

 Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
 ____________________ 
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VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 
 
 
Kh 31 §  Hallintosäännön 31 §:n mukaan asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi voi 

päättää kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja. Hallinto-
säännön 32 §:n mukaan kunnan viranomaisen on ilmoitettava kunnanhallitukselle ja 
lautakunnalle niiden määräämällä tavalla niistä päätöksistä, jotka voidaan ottaa kun-
nanhallituksen tai lautakunnan käsiteltäväksi. 

 
 Kunnanhallituksen kokouksen yhteydessä ovat nähtävinä kunnanjohtajan ja hallinto-

johtajan päätöspöytäkirjat. 
 
  
 Kj:n esitys:  
 
 Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi  

- kunnanjohtajan päätökset § 3   
- taloussihteerin päätökset §:t 7 - 18  

   
ja päättää, ettei ym. päätöksiä oteta kunnanhallituksen käsiteltäväksi. 

   
 
 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.  
 
 
____________________ 
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MATKAILUNEUVONTAPALVELUT 
 
 
Kh 16 §   

Matkailuneuvontapalveluiden järjestämistä koskeva sopimus Forssan kaupungin 
kanssa koskien vuotta 2016 vaatii tuntuvia lisäselvityksiä. Asiasisältö puuttuu ja 
mm. Tammelan matkailun Masterplan on kokonaan huomioimatta. 
 
Kj:n esitys:  
 

Asiaan palataan, ei ole tällä hetkellä hyväksyttävissä. Merkitään    
tässä vaiheessa tiedoksi. 

 
 
       Päätös:           Päätösehdotus hyväksyttiin.                      
 
 
       _________________________ 
 
 
 
Kh 32 § 
  
 Ypäjän kunnan osuus matkailun kokonaiskustannuksista vuonna 2016 on 5 967,79 

euroa ja se muodostuu seuraavista osatekijöistä: 
  

- asiakasneuvonta Ypäjän matkailupalveluista (puhelin, s-posti, postitukset) 
- ypäjäläiset yritykset mukana seudullisessa matkailun palvelulistauksessa, jatkossa 

ilmestyy uusi sivusto 
- ypäjäläiset matkailupalvelut mukana Matkailua Forssan seudulla Facebook -

sivuston ylläpidossa 
- ryhmäretkipakettien koonnissa ypäjäläiset matkailupalvelut ovat mukana 
- Ypäjän kunta ja ypäjäläiset matkailupalvelut ovat mukana seudun matkailuesit-

teessä (12 000 kpl) ja sen jakelussa 
- Ypäjän tapahtumatietojen kokoaminen ja tietojen välitys mm. Forssan Lehteen se-

kä Loimaan seudun ja Lounais-Hämeen puhelinluetteloon 
- ypäjäläisten matkailuyrittäjien osallistuminen yhteisiin kehittämistilaisuuksiin ja 

alan tapaamisiin, mukana tiedottamisessa (Green Care, Visit Finland yms.) 
- matkailusihteerin koordinaatiotyö Go Tavastia -hankkeessa mukana oleville yri-

tyksille 
- ypäjäläisten yrittäjien mukanaolo yhteisissä markkinointi- ja myyntitapahtumissa, 

joita tuetaan koordinoidusti yhteisen budjetin puitteissa 
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(MATKAILUNEUVONTAPALVELUT…jatkuu) 
 
 

Master Plan on matkailun kehittämissuunnitelma, jonka pohjalta asioita voidaan viedä 
eteenpäin yhteiseen visioon pohjautuen. Yrittäjien mukanaolo ja asiaan sitoutuminen 
on tärkein asia. Halutaan, että seutukunnan yrittäjät sitoutuvat nyt ensimmäisessä vai-
heessa tuotteistukseen ja tulevaisuudessa myös markkinointipanoksilla osallistumaan 
yhteismarkkinointiin. Yhteismarkkinoinnin kohderyhmiä ovat kansainväliset asiakkaat 
ja pääkaupunkiseutu. Yhteismarkkinoinnin viesti on luonto- ja kulttuurimatkailupalve-
luihin liittyvät yrittäjien tuotteet. Tämän työn mahdolliseen toteuttamiseen tarvitaan 
viestintätoimistoa. 

  
 Asiasisällöllistä tietoa on näin saatu ja edellytykset matkailupalvelusopimuksen hy-
väksymiseksi ovat olemassa. 
  
Tuoreena lisätietona voidaan edelleen mainita, että vuoden 2015 kustannuksista on  
jäänyt käyttämättä (on säästynyt) 18 000 euroa, joka summa palautetaan seudun kun-
nillle erikseen jyvitettynä. Käytännössä tämä merkitsee, että vuoden 2016 kustannuk-
sista tullaan vähentämään kunkin kunnan palautusosuudelle kertyvä euromäärä edelli-
sen vuoden kustannuksista.   

 
 
 Kj:n esitys: 

Kunnanhallitus hyväksyy edellä esitetyillä asiatiedoilla tarkentuneen 
matkailupalvelusopimuksen koskien vuotta 2016. 

 
 
 
 
 Päätös:         Päätösehdotus hyväksyttiin. 
  
 
 ________________________ 
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LAUSUNTO VALTAKUNNALLISESTI ARVOKKAIDEN MAISEMA-ALUEIDEN PÄIVITYSIN-
VENTOINNISTA YPÄJÄLLÄ 

 

Kh 33 § 
 Ympäristöministeriö pyytää kunnan lausuntoa valtakunnallisesti arvokkaiden maise-

ma-alueiden päivitysinventoinneista. Näkemyksiä toivotaan myös hankkeen yhteydes-
sä laaditusta ympäristövaikutusten arvioinnista. Lausuntopyynnön kohteena olevat 
asiakirjat ovat ympäristöministeriön internet-sivuilla osoitteessa 
ym.fi/maisemakuuleminen. 

 
 Inventointi on tehty ympäristöministeriön nimittämän Maisema-alueiden päivitysin-

ventointien ohjaus- ja arviointityöryhmän (MAPIO) johdolla. Inventointi sisältää mai-
sema-alueiden aluekuvaukset ja niiden rajausehdotukset sekä inventoinnin taustamuis-
tion. Viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista an-
netun lain (200/2005) mukainen ympäristöselostus on esitetty taustamuistion liitteenä.  

 
 Inventoinnin tuloksista laaditaan selvitys, jonka on tarkoitus korvata valtioneuvoston 

vuonna 1995 hyväksymä valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden inventointi 
maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukaisten valtakunnallisten alueidenkäyttö-
tavoitteiden tarkoittamana viranomaisinventointina.   

  
Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden uudelleen inventoinnin jälkeen on 

laadittu päivitetty ehdotus uusiksi arvokkaiksi maisema-alueiksi. Uusi ehdotus sisältää 

183 arvokasta maisema-aluetta entisten 156 sijaan. 

Ypäjän alue kuuluu Loimijokilaakson yhtenäiseen laajaan kulttuurimaisemaan. Alue 

on pääosin maatalouteen liittyvää viljelymaisemaa. Tähän ns. Lounaismaahan kuuluu 

alueita Ypäjältä, Jokioisilta ja Forssasta. Alue on kokonaisuudessaan vajaat 6 000 ha 

ja se sisältää rakennettua kulttuurimaisemaa n. 500 ha ja vesialueita 100 ha. 

Ypäjällä maisema-aluerajaus ulottuu keskustaajaman kohdalla n. kahden kilometrin (2 

km) etäisyydelle etelään seututiestä nro 213. Loimijoesta esitetyn alueen rajalle on lä-

hes kolme kilometriä (3 km). Ypäjän kunta katsoo, että aluerajaus ulottuu tällä kohtaa 

turhan kauas etelään. Lausuntopyynnön johdannossa todetaan mm., että maisema-

alueet ovat alueiden käytön suunnittelun lähtökohtia ja ne on mm. osoitettava maakun-

takaavoituksessa. Ypäjän kunnan kohdalla maakuntakaavaan merkityt maisema- ja 

kulttuuriarvoiltaan merkittävät alueet ovat huomattavasti suppeampia rajauksiltaan 

kuin nyt esillä olevassa päivitysluonnoksessa. Seututie 213:n eteläpuoliset alueet eivät 

välttämättä edistä niitä hankkeelle asetettuja tavoitteita, joilla on tarkoitus edistää 

maaseudun elinvoimaisuutta ja laadukkaan paikallisen kulttuuriympäristön säilymistä. 

Ypäjän kunta katsoo, että ehdotetun alueen etelärajaa voidaan tuoda lähemmäksi Loi-

mijokea Ypäjän kunnan keskustaajaman kohdalta Loimaan suuntaan.  
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(LAUSUNTO VALTAKUNNALLISESTI ARVOKKAIDEN MAISEMA-ALUEIDEN PÄI-
VITYSINVENTOINNISTA YPÄJÄLLÄ…jatkuu) 

 

Alue voi rajautua esim. seututien 213:n varrella olevien metsäalueiden Loimijoen puo-

leiseen reunavyöhykkeeseen. Päivitysinventoinnin tekstiosa, jossa on selostettu Ypä-

jän Kartanon kulttuuripiirteitä ja maisemakuvaa kaipaa myös tarkennuksia ja täyden-

nyksiä. 

Ypäjän kunta on yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa muokannut ja täydentänyt 

Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventoinnin kohdan 29 

Loimijokilaakson viljelymaisemat tekstiosaa, liite 10.   

 
 Kj:n esitys:   
 

Lausuntona valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventoinneista 
kunnanhallitus toteaa, että aluerajausta tulee muuttaa lähemmäksi Loimijokea, aluera-
jausta ei tule viedä seututien 213 eteläpuolelle ja Loimijoen eteläpuolella olevat met-
säalueet tulee rajata pois Loimijokilaakson aluerajauksesta. 
  
Lausunnon liitteeksi ja huomioon otettavaksi liitetään, liite 10 Ypäjän Kartanon alu-
een toimijoiden yhteisesti laatima muutosehdotus tekstiosaan, jossa on selostettu alu-
een kulttuuripiirteitä ja maisemakuvaa. Selostuksessa oleva valokuva alueesta tulee 
myös vaihtaa paremmin Loimijokilaakson ominaispiirteitä esille tuovaksi. 
 
Mikäli Loimijokilaakson alue nimetään valtakunnallisesti arvokkaaksi maisema-
alueeksi, tulee alueella olla jatkossakin mahdollisuus rakentaa ja edelleen kehittää alu-
een toimintoja ilman erityistoimenpiteitä.    
 
 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
 
____________________ 
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TÄYTTÖLUVAT TUNTIOPETTAJILLE JA LUOKANOPETTAJAN VIRALLE SEKÄ 
KOULUNKÄYNNINOHJAAJILLE 
 
 
Sivla 12 § Levän koulun luokanopettaja on valittu määräaikaisesti lukuvuodeksi 

2015-2016 perusteena luokanopettajan virkojen tarpeen vähentyminen 
lähitulevaisuudessa. 
 
Tämän lisäksi koululaitoksessa seuraavat tuntiopettajat on valittu määrä-
aikaisesti lukuvuodeksi 2015-2016: 

 
1. englannin päätoiminen tuntiopettaja (Mira Rastas) 
2. erityisopetuksen laaja-alainen päätoiminen tuntiopettaja (Elina Pöllä-
nen) 
3. Kartanon koulun usean oppiaineen ja Levän koulun (resurssiopettaja) 
päätoiminen tuntiopettaja (Harri Seppänen)  
4. musiikin ja Perttulan koulun (resurssiopettaja) päätoiminen tuntiopet-
taja (Kati Kiiski)  

 
Perusteena näillekin määräaikaisuuksille on pääsääntöisesti tuntiopetta-
jien tarpeen mahdollinen poistuminen lähitulevaisuudessa. Levän kou-
lulla tarvitaan luokanopettaja koulun sulkemiseen asti 31.7.2019 ja ala-
kouluilla on englannin kielen tuntiopettajan tarve kyläkoulujen sulkemi-
seen 31.7.2019 asti. On tarkoituksenmukaista täyttää virka ja tuntiopetta-
juus jäljellä olevaksi kolmeksi lukuvuodeksi (tehtävissä tällä hetkellä 
muodollisesti kelpoiset hoitajat).    
 
Kartanon koululla tarvitaan laaja-alainen erityisopettaja. Koululla on 
muutamia oppilaita, joilla on tehostetun tuen ja erityisen tuen tarve muu-
tamissa oppiaineissa. Nämä oppilaat ovat erityisopettajan opetuksessa ja 
ohjauksessa. 
  
Kartanon (ja myös muilla kouluilla) tarvitaan eri oppiaineisiin tuntiopet-
tajia mm. musiikkiin. Kunnan osa-aikainen liikunnanohjaaja on toiminut 
Kartanon koulun liikunnan tuntiopettajana. Tämä järjestely on osoittau-
tunut hyväksi ratkaisuksi, ja järjestelyä on tarkoitus jatkaa tulevana lu-
kuvuotena.    
 
Koulunkäynnin ohjaajia tarvitaan Levän koulussa yksi ohjaaja, Kartanon 
ja Ypäjänkylän kouluissa kaksi ohjaajaa ja Perttulassa kolme ohjaajaa 
(yht. 8 ohjaajaa).  Ohjaajista on palkattu toistaiseksi kolme ohjaajaa. 
Kunnanhallitukselta tulee pyytää lupa viiden ohjaajan palkkaamiseen 
määräaikaisesti lukuvuodeksi 2016-2017. 
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(TÄYTTÖLUVAT TUNTIOPETTAJILLE JA LUOKANOPETTAJAN VIRALLE SEKÄ 
KOULUNKÄYNTIOHJAAJALLE…jatkuu) 
 
 
Rehtorin päätösehdotus: 

 
Sivistyslautakunta pyytää kunnanhallitukselta täyttöluvat seuraaviin vir-
koihin ja toimiin: 

 
1.  
luokanopettajan virka Levän koululle määräaikaisesti kolmeksi luku-
vuodeksi 2016-2017 – 2018-2019 
2.  
englannin kielen tuntiopettajan tehtävä kolmeksi lukuvuodeksi 2016-
2017 – 2018-2019 
3.  
laaja-alainen erityisopetuksen tuntiopettaja (yläkoulu) lukuvuodeksi 
2016-2017 
4.  
tuntiopettajan tehtäviä muutamiin oppiaineisiin (mahdollisesti musiikki 
ja liikunta) lukuvuodeksi 2016-2017 sekä 
5.  
viisi osa-aikaista koulunkäynnin ohjaajan tointa lukuvuoden työajaksi 
15.8.2016-4.6.2017 

 
 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
 
 
                                           _______________________      
 
 
 
 
 
Kh 34 §                            Kj:n esitys:     
 

Kunnanhallitus hyväksyy sivistyslautakunnan kokouksessaan 9.3.2016 
tekemän päätöksen. 

 
  
 

                          Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.  
 
 
                          ________________________  
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LAUSUNTO HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE TYRINSELÄN TUULIVOI-
MAOSAYLEISKAAVAN VALITUSTEN JOHDOSTA 
 
 
Kh 35 § Hämeenlinnan hallinto-oikeus pyytää hankkimaan valtuuston lausunnon, taikka kun-

nanhallituksen lausunnon, jos se on johtosäännön mukaan mahdollista, Tyrinselän 
tuulivoimaosayleiskaavan valitusten johdosta. Lausuntopyyntö on esityslistan liittee-
nä, liite 11. 

  
 Kunnanhallituksen johtosäännön 4 §:n kohdan 16 mukaan kunnanhallitus päättää seli-

tyksen antamista kunnanvaltuuston puolesta valtuuston päätöstä koskevan valituksen 
johdosta, jos kunnanhallitus katsoo, että kunnanvaltuuston päätöstä ei ole kumottava. 

  
 Tyrinselän tuulivoimaosayleiskaavan kunnanvaltuuston 17.12.2015 § 27 hyväksymis-

päätöksestä on tehty kaksi valitusta Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle. 
 Tiia Lindström ja Eeva Levomäki vaativat tuulivoimahankkeen siirtämistä kauem-

maksi asutuksista ja kyläkeskuksesta. Perusteluina vaatimukselle he esittävät mm. tuu-
livoimaloiden melun ja infraäänen haitalliset terveysvaikutukset, jotka kohdistuvat 
laajalti Ypäjänkylän asukkaisiin. Terveyshaittoja tulee lisäämään myös tuulivoimaloi-
den aiheuttama seisminen aaltoliike maaperään.  
 
Toisen valituksen ovat tehneet Seppo Jokiniemi, Hannu Kolinkanta, Markku Mäkeläi-
nen, Tarmo Raitisto kp., Risto Pääjärvi, Sanna Mäkeläinen ja Tero Mäkilä. He vaati-
vat, että tuulivoimala numero neljän rakentamisesta luovutaan kokonaan tai se siirre-
tään vähintään kahden kilometrin etäisyydelle asutuksesta. Jos myöhemmissä selvi-
tyksissä ja mittauksissa tulee esille, että myös muut jäljellä olevat tuulivoimalat tuot-
tavat terveydelle haitallista infraääntä 1 - 20 HZ sekä matalataajuista 20 - 200 HZ 
yli ihmisen terveydelle sallitun määrän, niin kaikki Ypäjänkylän Tyrinselän tuulivoi-
mapuiston voimalat tulee saattaa infraäänien osalta hyväksyttävälle tasolle tai muutoin 
voimalat tulee purkaa. 
Perusteluna he esittävät mm. melu-, infra- ja matalataajuisten äänien aiheuttaman ter-
veyshaitan, riittämättömät meluselvitykset. Valituksessa todetaan myös, etteivät me-
lumallinnuksen laskentaohjeet vastaa tämän päivän suurten 141 m napakorkeuden tuu-
livoimaloiden erityisluonteen ominaisuuksia. 
  

 Valitukset liiteasiakirjoineen ja vastinehdotukset ovat nähtävissä:  
https://drive.google.com/folderview?id=0B5AyTd5XE7vSWjB6SWtyVUlvd0k&usp=sharing 

 
Kj:n esitys:  
 
Ypäjän kunnanhallitus päättää antaa Tyrinselän tuulivoimaosayleiskaavan valitusten 
johdosta liitteiden 12 ja 13 mukaiset lausunnot Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle.   
 
Lisäksi Ypäjän kunnanhallitus pyytää, että Hämeenlinnan hallinto-oikeus hylkää mo-
lemmat Tyrinselän tuulivoimaosayleiskaavasta jätetyt valitukset ja pitää voimassa 
Ypäjän valtuuston Tyrinselän tuulivoimaosayleiskaavaa koskevan hyväksymispäätök-
sen 17.12.2015 § 27. 
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(LAUSUNTO HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE TYRINSELÄN TUULI-
VOIMAOSAYLEISKAAVAN VALITUSTEN JOHDOSTA…jatkuu) 
 
 
 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
 
 ____________________ 
 
 Heikki Levomäki totesi olevansa jäävi § 35 osalta ja poistui kokouksesta käsittelyn ja 

päätöksenteon ajaksi. 
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TYÖAIKAMUUTOS PALVELUKESKUKSEN KEITTIÖLLÄ 
 
 
Yttmk 1 § Puhtaus- ja ruokapalvelupäällikkö Janita Kylänpää esittää, että palvelukeskuksen keit-

tiöllä siirrytään noudattamaan jaksotyöaikaa yleistyöajan sijaan. 
 
 Ypäjän kunnan puhtaus- ja ruokapalveluyksikössä noudatetaan kaikkien työntekijöi-

den kohdalla yleistyöaikaa. Pääsääntöisesti ratkaisu on toimiva, koska koulujen, päi-
väkodin sekä muiden kunnan yksiköiden (esim. kirjasto, kunnanvirasto) puhtaus- ja 
ruokapalveluhenkilöstö työskentelee vain arkisin, tullen työhön yleensä klo 07:00. 

  
 Puhtaus- ja ruokapalveluyksikön henkilökuntaa työskentelee lisäksiYpäjän palvelu-

keskuksen keittiöllä huolehtien Ypäjän kunnan alueen ikääntyneiden ruokahuollosta ja 
ravitsemuspalveluista sekä koulujen loma-aikoina myös Heporannan päiväkodin ruo-
anvalmistusprosessista. Palvelukeskuksen keittiöstä tuotetaan myös kunnan tarjoiluti-
laukset.    

 Palvelukeskuksen keittiön henkilökunta työskentelee ympärivuotisesti jokaisena 
päivänä vuodessa. Työvuorot sijoittuvat yleensä klo 6:30 – 17:30 välille. Työtä teh-
dään maanantaista sunnuntaihin. Arkisin vuorossa on normaalisti kolme työntekijää ja 
viikonloppuisin kaksi työntekijää. Tämän lisäksi puhtaus- ja ruokapalvelupäällikön 
työpiste on fyysisesti palvelukeskuksen keittiöllä, jossa työskentelee myös yksi kehi-
tysvammapuolen kuntouttavan työtoiminnan työntekijä. Koska työtä tehdään vuoro-
työnluonteisesti, olisi perusteltua siirtää palvelukeskuksen keittiön työntekijät noudat-
tamaan jaksotyötä yleistyöajan sijaan. Muutos työaikajärjestelyissä antaisi työnantajal-
le mahdollisuuden joustaa työvuorosuunnittelussa, jota toteutetaan kolmen viikon lis-
toissa. Työaikajärjestelyn muutos olisi myös inhimillisempi työntekijän kannalta. 
Yleistyöajan käyttö ei tällä hetkellä anna juuri esimerkiksi mahdollisuuksia työvuoro-
jen vaihtoon työntekijöiden kesken, koska yleistyöajassa työajan pitää täsmätä joka 
viikko erikseen. Jaksotyössä tunnit tasataan kolmen viikon ajanjaksolla. 

  
 Puhtaus- ja ruokapalveluhenkilöstöllä on tällä hetkellä työajan sisällä palkaton ruoka-

tunti, jonka aikana työntekijällä pitäisi olla mahdollisuus poistua työpaikaltaan hänen 
niin halutessaan. Monissa yksiköissä, kuten mm. koulujen keittiöillä henkilöstö työs-
kentelee itsenäisesti, joten käytännössä työpaikalta poistuminen tai työasioiden ”unoh-
taminen” ruokatauon ajaksi on mahdotonta. Useilla työpaikoilla keittiöhenkilöstöllä on 
oikeus ruokailla työaikana ja ruokailun tulee tapahtua työn lomassa. Työntekijä on 
velvoitettu keskeyttämään ruokailunsa, mikäli se on työn kannalta oleellista. Jo tällä 
hetkellä työntekijä joutuu keskeyttämään ruokataukonsa työn takia, vaikka sen kuului-
si olla hänen omaa aikaansa. 

  
 Ypäjän houkuttelevuutta työnantajana saattaisi lisätä myös ateriaetu, joka olisi käytös-

sä työntekijöillä, jotka työskentelevät ruoanvalmistuksessa tai ruoanjakelu- ja as-
tiahuoltotehtävissä. 
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(TYÖAIKAMUUTOS PALVELUKESKUKSEN KEITTIÖLLÄ jatkuu…) 
 
 

Esitys:  
 
Yhteistyötoimikunta esittää, että palvelukeskuksen keittiöhenkilöstö siirtyy noudatta-
maan jaksotyöaikaa yleistyöajan sijaan aikaisintaan 1.4.2016 alkaen. Lisäksi palkaton 
ruokatunti poistetaan ruoanvalmistuksessa työskenteleviltä.  
 

  
 Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
 
 _____________________ 

 
 
 
Kh 36 § Kj:n esitys:  
 

Kunnanhallitus hyväksyy yhteistyötoimikunnan esityksen. 
 

 
 
 Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
 
 ____________________ 
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PUHTAUS- JA RUOKAPALVELUYKSIKÖN TYÖNIMIKKEET 
 
 
Yttmk 2 § Puhtaus- ja ruokapalveluissa on tällä hetkellä käytössä hyvin laaja-alainen kirjo työ-

nimikkeitä: laitosapulainen, siivooja, keittiöapulainen, keittäjä ja keittäjä-siivooja. Osa 
nimikkeistä on jo vanhentuneita ja antavat työstä ala-arvoisen kuvan. 

 
Puhtaus- ja ruokapalvelupäällikkö Janita Kylänpää esittää, että työnimikkeet tulisi 
päivittää vastaamaan tehtävää työtä sekä tätä päivää. Mahdollisia vaihtoehtoja voisivat 
olla: laitoshuoltaja, yhdistelmätyöntekijä, kokki ja ravitsemistyöntekijä. Työnimikkeet 
tulisi käydä lävitse työntekijöiden kanssa ja miettiä tarkalleen jokaiseen työtehtävään. 
 
Edellä esitetyt muutokset toimisivat kannustintekijöinä työntekijöille sekä antaisivat 
myös työnantajalle lisää uskottavuutta. Nykyisin Ypäjän kunnan puhtaus- ja ruokapal-
velu ei anna itsestään houkuttelevaa kuvaa työnantajana, koska työntekijöiden työni-
mikkeet ovat vanhentuneita. Nimikkeitä muuttamalla työntekijä kokisi myös työnanta-
jan arvostavan häntä. 

 
 
 Esitys:  
 

Yhteistyötoimikunta esittää, että nimikkeiden muutoksesta käydään keskustelu puhta-
us- ja ruokapalveluyksikön henkilöstön kanssa ja nimikkeet päivitetään. 

 
 
 Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
 
 ____________________ 
 
 
 
 
Kh 37 §    
 
 Kj:n esitys:  
 

Kunnanhallitus hyväksyy yhteistyötoimikunnan esityksen. 
 
 
 
 Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
 
 ____________________ 
 
 



YPÄJÄN KUNTA  pykälä kokouspäivä  sivu  

 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 
 
 
 
 

Kunnanhallitus  38 15.3.2016  59 

      
 

 
 

FSHKY:N HYVINVOINTIKERTOMUSTA VALMISTELEVAN TYÖRYHMÄN EDUSTA-
JA 

 
 

Kh 38 § Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä kerää vuosittain Hyvinvointi- ja turvallisuus-
strategian seurantaa varten tilastotiedot, jotka toimitetaan kuntiin kesäkuun loppuun 
mennessä. Vuonna 2016 tehdään terveydenhuoltolain (12 §) velvoittama kerran val-
tuustokaudessa valmisteltava laaja hyvinvointikertomus. Tarkoituksena on tehdä päät-
tyvän valtuustokauden arviointi sähköiseen hyvinvointikertomukseen 
(www.hyvinvointikertomus.fi). Tehdyn arvioinnin pohjalta aloitetaan myös tulevan 
kauden suunnittelu. 

 
 Kertomus tuo esiin kuntalaisten hyvinvointitarpeita sekä arvioi toteutunutta toimintaa. 

Kertomus toimii valmistelijoiden työvälineenä hyvinvointitiedon kokoamisessa, ra-
portoinnissa ja seurannassa sekä resurssoinnin suunnittelussa. Hyvinvointikertomus on 
kunnan hyvinvointijohtamisen työväline ja poliittisen päätöksenteon tuki, joka toimii 
kunnan strategiatyön sekä toiminnan ja talouden suunnittelun yhtenä perustana. 

 
 Maakunnallisessa Sote III -hankkeessa on esitetty, että sähköinen hyvinvointikerto-

mus otetaan käyttöön koko maakunnassa ja että siihen sovitaan yhteiset kriteerit. Säh-
köinen hyvinvointikertomus on Kuntaliiton kehittämä ja ylläpitämä verkkopohjainen 
raportointiväline. 

 
 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä on päättänyt 21.12.2015 hankkia sähköisen 

hyvinvointikertomuksen lisenssin ja pyytää kuntia nimeämään edustajan/edustajia hy-
vinvointikertomusta valmistelevaan työryhmään. 
 
 
 
Kj:n esitys: 

Kunnanhallitus valitsee Ypäjän kunnan edustajiksi Forssan seudun hy-
vinvointikuntayhtymän hyvinvointikertomusta valmistelevaan työryh-
mään kunnanhallituksen puheenjohtaja Markku Leppälahden ja kunnan-
hallituksen I varapuheenjohtaja Tapio Ahosen. 

 
 
 
Päätös:         Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
 
_______________________ 
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LAUSUNTO REITTILIIKENNELUVAN MUUTOSHAKEMUKSESTA 
 
 
Kh 39  §  Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on pyytänyt Ypäjän kunnalta 

lausuntoa Vuorisen Liikenne Oy:n reittiliikenneluvan REITTI-563554 (UUDE-
LY/2956/2014) muutoshakemuksesta. 

 
 Reittiliikenteellä tarkoitetaan markkinaehtoista liikennettä, joka on säännöllistä, jonka 

palvelut ovat yleisesti käytettävissä ja jonka reitin päätepisteet, pysäkit tai tärkeimmät 
pysäkit sekä aikataulut luvan myöntävä viranomainen vahvistaa.  

 
Markkinaehtoisessa liikenteessä liikenteenharjoittaja valitsee, mitä taksa- ja lippujär-
jestelmää käyttää liikenteessään.  Reittiliikenteessä käytössä oleviin matkalippuihin ei 
kuitenkaan makseta tukea julkisista varoista (vrt. seutulippu).  Uudenmaan ELY-
keskus pyytää hakemusten mukaisesta ja kuntaa koskevasta liikenteestä lausuntoa 
25.3.2016 mennessä.  Lausunnosta tulisi ilmetä, aiheuttaako anottu reittiliikenne jat-
kuvaa ja vakavaa haittaa kunnan hankkimalle liikenteelle tai siirtymäajan sopimuksilla 
hoidetulle liikenteelle.  Lausunnostanne tulisi ilmetä, ovatko haetut reitit ja pysäkit lii-
kennöintiin käytettävissä.  

 
 Vuorisen Liikenne Oy on hakenut lupaa reiteille  

Forssa (8.00) – Ypäjä (8.20) – Loimaa (8.45) – Hirvikoski (8.55),   
Loimaa (15.15) – Ypäjä (15.30) – Forssa (16.00) 
Reitit ajettaisiin kouluvuoden aikana ja aloituspäivä olisi 10.8.2016 ja luvan voimas-
saoloaika 10.8.2024. 

 
  

Kj:n esitys: Ypäjän kunta puoltaa Vuorisen Liikenne Oy:n reittiliikenneluvan muu-
toshakemusta ja toteaa, että haetut reitit ja pysäkit ovat liikennöintiin käytettävissä ei-
vätkä anotut reittiliikenteet aiheuta haittaa muulle liikenteelle. 
 
 
 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
 

 ____________________ 
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MUUT/TIEDOKSI TUOTAVAT ASIAT 
 
  
Kh 40 §  
 
a)   Kunnanjohtaja Vesa Ketola osallistuu Kanta-Hämeen kuntajohtajien kokousmatkaan    

Amsterdam/Haag 27. - 29.4.2016. 
 
 
 Kj:n esitys:  
 

Merkitään tiedoksi. 
 
 
 Päätös:        Päätösehdotus hyväksyttiin. 

 
 
_______________________  
 

 
 
b)      Keskusteltiin kesänaikaisen Ypäjäläisen ilmestymisajankohdasta. 
 
 

Kj:n esitys:  
 

Laajennettu Ypäjäläinen ilmestyy kesäkuussa kunnan ja yrittäjien yhteis-
työnä. Seuraava Ypäjäläinen ilmestyy elokuussa. 

 
 
Päätös:         Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
 
________________________ 
 
 

c) Valtuuston seuraava kokous pidetään 26.5.2016 klo 18.30. 
 
 
 Kj:n esitys:  
 

Merkitään tiedoksi. 
 

 
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:29 - 31, 33, 35, 39 - 40 

  
 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oi-

kaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 
 Pykälät:32, 34, 36 - 38 

  
 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 kunnanhallitus 
  Perttulantie 20 
  32100 YPÄJÄ 
                 kunta@ypaja.fi 
 
 Pykälät:   
 
 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätösten 

katsotaan yleisesti tulleen kunnan jäsenten tietoon pöytäkirjan nähtävänä olopäivänä 
21.3.2016. 

 
 Oikaisuvaatimuksen sisältö 

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

 
 
 Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje liitetään pöytäkirjanotteeseen. 
 
 __________ 


