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KÄSITELTÄVÄT ASIAT
Nro
1
2

Liite
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PÖYTÄKIRJAN
NÄHTÄVÄNÄPITO

Keskusvaalilautakunnan täydentäminen
Sivistyslautakunnan jäsenen ja varajäsenen valinta Pirjo-Riitta Palosen
ja Ulla-Kristiina Salmen sijaan
Eteva -kuntayhtymän perussopimuksen muutos
FSKK Oy:n osakassopimus
Investointisuunnitelman lisämääräraha
Muut esille tulevat asiat
Valitusosoitus
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä Ypäjän kunnanvirastossa 25.4.2014 klo 9.00 – 14.30.

PUHEENJOHTAJA
Matti Alanko
JULKIPANOTODISTUS

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle
11.4.2014.
Ilmoitustaulunhoitaja
Tapani Rasila

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanvaltuusto

PÖYTÄKIRJA

nro
1/2014

KOKOUSAIKA

22.4.2014 klo 18.30– 19.25

KOKOUSPAIKKA

Kunnanvirasto, Perttulantie

SAAPUVILLA OLLEET

Esityslistan liitteenä 1 olevan nimenhuutoluettelon mukaan

sivu
2

JÄSENET

MUUT SAAPUVILLA
OLLEET

LAILLISUUS- JA
PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokouskutsu esityslistoineen on lähetetty valtuutetuille, kunnanhallituksen jäsenille ja kunnanjohtajalle 11.4.2013 ja kokouksesta on ilmoitettu julkisten kuulutusten ilmoitustaululla ja Ypäjän kunnan wwwsivuilla 11.4.2013, ja Forssan Lehdessä 13.4.2013 julkaistulla ilmoituksella.
Päätös:Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

ASIAT

§:t 1 - 6

PÖYTÄKIRJAN TAR-

Valtuuston työjärjestyksen 34 §:n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi
kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto
jonkin asian kohdalla ole toisin päättänyt.
Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jenni Mäntynen ja Matti
Mikkola

KASTUS

PÖYTÄKIRJAN
ALLEKIRJOITUS JA
VARMENNUS

Matti Alanko
puheenjohtaja

Hanna Sulantola
pöytäkirjanpitäjä

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUSAIKA

24.4.2014

ALLEKIRJOITUKSET
Jenni Mäntynen
pöytäkirjantarkastaja

Matti Mikkola
pöytäkirjantarkastaja

PÖYTÄKIRJA ON OL-

Ypäjän kunnanvirastossa 25.4.2014 klo 9 – 14.30

LUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Arkistonhoitaja
Tapani Rasila

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

pykälä
4
1

kokouspäivä
14.1.2014
22.4.2014

sivu
6
3

KESKUSVAALILAUTAKUNNAN TÄYDENTÄMINEN
Kh 4 §

Vaalilain 13 §:n mukaan kunnanvaltuuston on asetettava kuntaan kunnan
keskusvaalilautakunta, johon kuuluu viisi jäsentä ja tarpeellinen määrä varajäseniä
kuitenkin vähintään viisi. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Ypäjän kunnanvaltuuston 19.12.2013 hyväksymän hallintosäännön mukaan luottamushenkilöorganisaatioon kuuluu ” keskusvaalilautakunta,
viisi jäsentä ja viisi/kymmenen varajäsentä kutsumisjärjestyksessä”.
Jäsenet, joista valtuuston on määrättävä yksi puheenjohtajaksi ja yksi
varapuheenjohtaja, sekä varajäsenet on valittava neljäksi vuodeksi kerrallaan vaalikelpoisista kunnan jäsenistä siten, että he mahdollisuuksien mukaan edustavat kunnassa edellisissä kunnallisvaaleissa esiintyneitä äänestäjäryhmiä.
Lokakuun 28. päivänä 2012 suoritetussa kunnallisvaaleissa ehdokkaita Ypäjällä
olivat asettaneet seuraavat puolueet: Suomen Sosialidemokraattinen Puolue, Kansallinen Kokoomus, Suomen Keskusta, Vasemmistoliitto, Vihreä liitto sekä Perussuomalaiset.
Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain muuttamisesta annetun lain
(206/95) 4 §:n 2 momentin mukaan kunnallisissa toimielimissä, lukuun ottamatta
kunnanvaltuustoja, tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu.
Kunnanvaltuusto valitsi kokouksessaan 17.1.2013 § 9 keskusvaalilautakuntaan toimikaudelle 2013 – 2016 :
pj.
vpj.
j.
j.
j.

Jouni Paloposki
Markus Hollo
Hilkka Vanne
Heidi Heikkilä
Rainer Sukki

1.vj.
2. vj.
3. vj.
4. vj.
5. vj.
6. vj.
7. vj.
8. vj.
9. vj.
10. vj.

Pirkko Lipponen
Riitta Pyykkö
Pekka Moisander
Jari Rämö
Jari Lintukangas
Heikki Ojala
Sirpa Salo
Kaj Bogdanoff
Ulla-Kristiina Salmi
Erja Sukki.

Keskusvaalilautakunnan jäsen Rainer Sukki ja 10. varajäsen Erja Sukki ovat muuttaneet paikkakunnalta ja menettäneet vaalikelpoisuutensa keskusvaalilautakuntaan.
Kuntalain 37 §:n mukaan luottamushenkilön menettäessä vaalikelpoisuutensa on sen
toimielimen, jonka valittava luottamushenkilö on, todettava luottamustoimi päättyneeksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

pykälä
4
1

kokouspäivä
14.1.2014
22.4.2014

sivu
7
4

(KESKUSVAALILAUTAKUNNAN TÄYDENTÄMINEN jatkuu)
Kh 4 §

Kj:n esitys: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se toteaa keskusvaalilautakunnan jäsenyyden Rainer Sukille ja Erja Sukin varajäsenyyden päättyneen ja valitsee heidän sijaansa jäljellä olevaksi toimikaudeksi jäsenen ja 10. varajäsenen keskusvaalilautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.
_______________

Kv 1 §

Europarlamenttivaaleja 2014 varten pidettiin ensimmäinen kokous 20.3.2014. Varsinaisista jäsenistä Heidi Heikkilä ei saapunut paikalle, mitään ilmoitusta poisjäännin
syystä ei Heikkilältä tullut. Webmap-ohjelmasta jonka tiedot päivittyvät väestörekisteristä ei Heikkilää Ypäjän kunnan asukkaista löydy.
Kj:n esitys (koskien edellä kerrottua): Kunnanvaltuusto toteaa Rainer Sukin ja Erja
Sukin jäsenyyden päättyneen ja valitsee heidän tilalleen uudet jäsenet. Kunnanvaltuusto toteaa myös Heidi Heikkilän jäsenyyden päättyneeksi ja valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen. Mikään ei estä kunnanvaltuustoa valitsemasta kahta tai kolmea varajäsentä lisää.
Päätös:
Uudet varsinaiset jäsenet:
Markku Heikkilä

jäsen

varajäsen:
Kari Helander

10. varajäsen

uudet varajäsenet:
Heli Kantonen-Heikkilä
Juha Lundström
Veijo Simola
Jenni Mäntynen
Kaj Bogdanoff

8. varajäsen
11. varajäsen
12. varajäsen
13. varajäsen

siirretään varasijalta 8 varasijalle 14

______________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

pykälä
7
2

kokouspäivä
14.1.2014
22.4.2014

sivu
12
5

SIVISTYSLAUTAKUNNAN JÄSENEN JA VARAJÄSENEN VALINTA PIRJO-RIITTA
PALOSEN JA ULLA-KRISTIINA SALMEN SIJAAN
Kh 7 §

Kuntalain 17 §:n mukaan kunnan toimielimiä ovat valtuuston lisäksi kunnanhallitus,
lautakunnat ja johtokunnat, niiden jaostot sekä toimikunnat.
Valtuusto asettaa kunnanhallituksen sekä tarkastuslautakunnan. Valtuusto voi lisäksi
asettaa kunnanhallituksen alaisena toimivia lautakuntia pysyväisluonteisten tehtävien
hoitamista varten, sekä johtokuntia liike- tai muun laitoksen taikka tehtävän hoitamista
varten. Kuntalain 19 §:n 1 momentin mukaan toimielimen jäsenet valitaan valtuuston
toimikaudeksi, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. 2 momentin
mukaan kunnanhallituksen, tarkastuslautakunnan ja muiden lautakuntien jäsenet valitaan tammikuussa pidettävässä valtuuston kokouksessa.
Hallintosäännön mukaan sivistystoimen päävastuualueella toimii sivistyslautakunta,
jossa on yhdeksän jäsentä ja heillä jokaisella henkilökohtainen varajäsen.
Kuntalain 36 §:n mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:
1)
asianomaisen lautakunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö
2)
henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tehtäväalueella toimivan,
kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa, eikä
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 toimielimessä tavanomaisesti
käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä
tai vahinkoa.
Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain muuttamisesta annetun lain
(206/9–5) 4 §:n 2 momentin mukaan kunnallisissa toimielimissä, lukuun ottamatta
kunnanvaltuustoja, tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei
erityistä syistä muuta johdu.
Kunnanvaltuuston kokouksessa 17.1.2013 sivistyslautakuntaan toimikaudelle 2013 –
2016 valittiin jäseneksi Pirjo-Riitta Palonen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Ulla-Kristiina Salmi.
Pirjo-Riitta Palonen työskentelee Ypäjän kunnan varhaiskasvatuksessa ja sen siirtyessä
sivistystoimen alaiseksi toiminnaksi Palonen menettää vaalikelpoisuutensa sivistyslautakuntaan.
Kuntalain 37 §:n mukaan luottamushenkilön menettäessä vaalikelpoisuutensa on sen
toimielimen, jonka valittava luottamushenkilö on, todettava luottamustoimi päättyneeksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

pykälä
7
2

kokouspäivä
14.1.2014
22.4.2014

sivu
13
6

(SIVISTYSLAUTAKUNNAN JÄSENEN JA VARAJÄSENEN VALINTA PIRJO-RIITTA
PALOSEN JA ULLA-RIITTA SALMEN SIJAAN… jatkuu)
Kh 7 §
Kj:n esitys: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se toteaa sivistyslautakunnan jäsen Pirjo-Riitta Palosen menettäneen vaalikelpoisuutensa sivistyslautakuntaan siirtyessään sivistyslautakunnan alaiseksi työntekijäksi ja valitsee hänen sijaansa
jäsenen sekä henkilökohtaisen varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

_______________

Kv 2 §

Valtuutettu Mirja Jokio ehdotti, että jäljellä olevaksi toimikaudeksi valitaan uudeksi
jäseneksi Janika Varjorinne-Mäkeläinen ja varajäseneksi Ulla-Kristiina Salmi sekä
Mirja Jokion uudeksi varajäseneksi Simo Suonpää.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

______________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

pykälä
19
3

kokouspäivä
4.2.2014
22.4.2014

sivu
31
7

ETEVA -KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN MUUTOS

Kh 19 §

Eteva kuntayhtymän hallitus on kokouksessaan 18.12.2013 valmistellut kuntayhtymän
perussopimuksen muutosta.
Esityslistan liitteenä 3 lähetetään muutettu perussopimus sekä liitteenä 4 yhtymähallituksen päätös kokouksesta 18.12.2013.
Kuntalain 79 §:n mukaisesti Etevan yhtymähallitus on pyytänyt jäsenkuntien valtuustoja käsittelemään perussopimuksen muutoksen ja antamaan siitä päätöksen 31.3.2014
mennessä.

Kj:n esitys:
Kunnanhallitus esittää Eteva -kuntayhtymän perussopimuksen muutoksen valtuustolle
hyväksyttäväksi. Liitteet 3 ja 4.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

___________________

Kv 3 §

Liitteet 2 ja 3.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

pykälä
45
4

kokouspäivä
18.3.2014
22.4.2014

sivu
67
8

FSKK OY:N OSAKASSOPIMUS

Kh § 45

Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy:n, paljon puhetta herättänyt ja mietintää
aiheuttanut, osakassopimus on liiteasiapaperina 14. Osakassopimus on/oli
tarkoitettu toimimaan seudun viiden (5) kunnan yhteisenä sopimuksena. Kolme kunta
(Forssa, Humppila ja äänestyksen jälkeen Tammela) ovat sen hyväksyneet. Jokioisilta
ja Ypäjältä puuttuu osakassopimuksen hyväksyntä.
Puhetta ja mietintää on aiheuttanut mm. se, että hallituspaikkojen lukumäärä putoaa
viiteen (5) jäseneen nykyisestä 12:sta paikasta ja Forssalla on myös osake-enemmistö.
Edelleen Forssan kaupungin konserniemoyhtiöedustajina yhtiön hallituksessa toimivat
kaupunginjohtaja ja talousjohtaja, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.
Kunnanhallitus tutustuu liitteenä olevaan osakassopimukseen. Mahdollista on myös
sellainen menettely, että toimitaan ja ollaan mukana toistaiseksi seudulla, mutta
samanaikaisesti etsitään uutta ”ulospääsyä” tilanteesta. Käytännössä tämä tarkoittaa
uusien, lähinnä maantieteellisesti etelämpänä olevien naapurikuntien lisääntyvää
yhteistyötä yrittäjyyden ja elinkeinotoimintojen osalla.

Kj:n esitys:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle FSKK Oy:n osakasopimuksen hyväksyttäväksi.
Kunnanhallitus selvittää samanaikaisesti myös muiden suuntautumisvaihtoehtojen
mahdollisuutta yhteistyön toteuttamiseksi yrittäjyyden ja elinkeinotoimintojen osalta.
Liite 14.
Päätös: Pääätösehdotus hyväksyttiin.
___________________

Kv 4 §

Liite 4.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.
________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

pykälä
61
5

kokouspäivä
22.4.2014
22.4.2014

sivu
92
9

INVESTOINTISUUNNITELMAN LISÄMÄÄRÄRAHA
Kh 61 §

Vuoden 2014 investointisuunnitelman kiinteistöjen hankintaan varattua määrärahaa on
tarpeen korottaa 80 000 €:lla. Määrärahan lisäys mahdollistaa mm. Muuntajantie
nimisellä tilalla r:nro 8:150 myynnissä olevan kahden huoneiston ja toimistotilan
käsittävän rivitalokiinteistön hankinnan.
Kj:n esitys: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2014 investointisuunnitelman kohtaan Kiinteistöt 9601 varataan 80 000 €:n lisämääräraha.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

________________
Kv 5 §

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanvaltuusto

pykälä
6

kokouspäivä
22.4.2014

sivu
10

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
Kv 6 §

Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen on valtuustoryhmällä tai valtuutetulla oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevista
asioista. Aloite annetaan puheenjohtajalle. Aloitetta ei oteta heti käsiteltäväksi, vaan
se lähetetään kunnanhallituksen valmisteltavaksi. (Kv:n työjärjestys kohta 5)

Kunnanhallitus on kokouksessaan 8.4.2014 § 60 myöntänyt eron hallintojohtaja
Virolaiselle 1.8.2014 alkaen, eläköitymisen johdosta. Palvelussuhteen viimeinen päivä
on 31.7.2014.
Hallintojohtaja Virolainen pitää ennen eläkkeelle siirtymistään hänelle
kertyneet lomansa.
Valtuutettu Pirjo-Riitta Palonen kertoi aluehallintovirastolle tekemästään
hallintokantelusta. Hallintokantelukirjelmä kiersi valtuustossa ja halukkaat saivat
allekirjoittaa kirjelmän.
Puheenjohtaja Matti Alanko toivoi mahdollisimman monen valtuutetun jäävän
kokouksen jälkeen keskustelemaan Ypäjän kunnan visioista ja strategioista.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanvaltuusto

pykälä

kokouspäivä
22.4.2014

sivu
11

VALITUSOSOITUS
MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen perusteet
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
Pykälät: 6
Hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta
valittamalla:
Pykälät ja valituskieltojen perusteet:
VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen ja -aika
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Viranomainen, jolle valitus tehdään, osoite ja postiosoite:
Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1. PL 640
13111 HÄMEENLINNA
hameenlinna.hao@om.fi
Kunnallisvalitus, pykälät: 1 - 5

Valitusaika 30 pv

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä
tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana
aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Hallintovalitus, pykälät:

Valitusaika

Valitusaika luetaan siitä päivästä, jona valittaja on saanut tiedon päätöksestä tiedoksisaantipäivää kuitenkaan
lukuunottamatta. Päätösten katsotaan yleisesti tulleen kunnan jäsenten tietoon pöytäkirjan

nähtävänäolopäivänä 25.4.2014.
Valituskirjelmä
Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka osoitetaan valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
päätös, johon haetaan muutosta,
miltä kohdin päätöksen 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 puhelinnumero ja postiosoite,
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 alkamisajankohdasta
asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu valitusviranomaiselle.
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, joulu- tai juhannusaatto, vapunpäivä tai arkilauantai, saa valituskirjat
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.
Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) nojalla
muutoksen hakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, joka on hallinto-oikeudessa 80 euroa. Maksua ei kuitenkaan peritä eräissä
em. laissa erikseen määritellyssä asioissa, kuten sosiaaliasioissa eikä julkisoikeudellista palvelussuhdetta, vaaleja,
kunnallisverosta vapauttamista, valtion avustuksia tai julkisia maksuja koskevissa asioissa ja jos hallinto-oikeus muuttaa päätöstä
muutoksenhakijan eduksi.

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

