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YPÄJÄN KUNTA
Kunnanvaltuusto

PÖYTÄKIRJA

nro
2/2015

KOKOUSAIKA

11.6.2015 klo 18.30 – 19.42

KOKOUSPAIKKA

Kunnanvirasto, Perttulantie 20
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Esityslistan liitteenä 5 olevan nimenhuutoluettelon mukaan

sivu
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OLLEET

LAILLISUUS- JA
PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokouskutsu esityslistoineen on lähetetty valtuutetuille, kunnanhallituksen jäsenille ja kunnanjohtajalle 4.6.2015 ja kokouksesta on ilmoitettu julkisten kuulutusten ilmoitustaululla ja Ypäjän kunnan wwwsivuilla 4.6.2015 ja Forssan Lehdessä 3.6.2015 julkaistuilla ilmoituksilla.
Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

ASIAT

§:t 7 – 13

PÖYTÄKIRJAN TAR-

Valtuuston työjärjestyksen 34 §:n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi
kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto
jonkin asian kohdalla ole toisin päättänyt.

KASTUS

Päätös: Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sampsa Jaakkola
ja Mirja Jokio.
PÖYTÄKIRJAN
ALLEKIRJOITUS JA
VARMENNUS

Matti Alanko
puheenjohtaja

Pirjo-Maarit Hellman
pöytäkirjanpitäjä

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUSAIKA

15.6.2015

ALLEKIRJOITUKSET
Sampsa Jaakkola
pöytäkirjantarkastaja

Mirja Jokio
pöytäkirjantarkastaja

PÖYTÄKIRJA ON OL-

Ypäjän kunnanvirastossa 16.6.2015 klo 9 – 15

LUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Arkistonhoitaja
Tapani Rasila

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

pykälä
102
179
64
84
12

kokouspäivä
24.6.2014
9.12.2014
14.4.2015
2.6.2015
11.6.2015

sivu
153
270
83
114
13

HONKALAN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS
Kh 102 §
Ypäjän kunnanhallitus on kokouksessaan 18.3.2014 päättänyt käynnistää asemakaavan laatimisen Honkalan alueelle, samassa yhteydessä tullaan muuttamaan joiltakin
osin Perttulan asemakaavaa. Kaavoitettava alue käsittää maa- ja metsätalous- sekä
virkistyskäytössä olevia pelto- ja metsämaita Ypäjänkyläntien pohjoispuolella. Kaavoitettavan alueen pinta-ala on noin 95 ha.
Tavoitteena asemakaavan laadinnassa on tukea ja palvella mm. hevosyrittäjien ja
muiden hevostoimintojen tarpeita. Hevostoiminta on merkittävä tekijä kunnan elinvoimaisuuden kannalta. Alueelle osoitettavan maankäytön tavoitteena on mm. hevostoimintoihin ja hevosläheiseen asumiseen liittyvien rakennuspaikkojen ja kulkuyhteyksien muodostaminen. Kaavoituksen yhteydessä huomioidaan myös muiden palveluiden maankäyttötarpeet.
Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää kaavan
laajuuteen ja sisältöön nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelystä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kerrotaan mitä on suunnitteilla ja missä, ketkä ovat kaavatyön osalliset, milloin ja miten alueen suunnitteluun voi vaikuttaa, arvioitu aikataulu, suunnittelutyön
lähtökohdat, tavoitteet ja työn aikana tehtävät selvitykset sekä vaikutusten arvioinnit.
Osalliset voivat lausua mielipiteensä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa päivitetään tarvittaessa työn edetessä.
Esityslistan liitteenä on Honkalan alueen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen
osallistumis- ja arviointisuunnitelma, liite 28.
Kj:n esitys:
Kunnanhallitus hyväksyy Honkalan alueen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen
osallistumis- ja arviointisuunnitelman liitteen 28 mukaisena ja päättää asettaa sen nähtäville 1.7. – 1.8.2014 väliseksi ajaksi. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on
mahdollisuus jättää kirjallinen mielipide 4.8.2014 klo 15.00 mennessä.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.
________________________

Kh 179 §

Honkalan alueen asemakaava ja asemakaavan muutos on edennyt luonnosvaiheeseen.
Kaavoitettavalle alueelle on tehty luontoselvitys jota tullaan täydentämään talvella liito-oravaselvityksellä. Kaavahanketta on ohjannut ohjausryhmä joka on kokoontunut
luonnosvaiheen laatimisen yhteydessä tarpeen mukaan.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

pykälä
179
64
84
12

kokouspäivä
9.12.2014
14.4.2015
2.6.2015
11.6.2015

sivu
270
84
115
14

(HONKALAN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS... jatkuu)
Kh 179 §

Alustavaa luonnosta, laadittuja selvityksiä sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa
esiteltiin viranomaisille 27.11.2014 pidetyssä viranomaisneuvottelussa. Neuvottelussa
ei tullut esille mitään erityistä mitä tulisi huomioida kaavan jatkovalmistelussa eikä
myöskään todettu tarvetta lisäselvityksiin. Mahdollisten lisäselvitysten tarve tarkentuu
muilta viranomaisilta saatavien lausuntojen perusteella.
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan tulee asemakaavan valmisteluaineisto asettaa
nähtäville ja varata osalliselle mahdollisuus mielipiteensä esittämiseen kaavaa valmisteltaessa. Kaavan laatimisvaiheessa on tarpeen järjestää myös esittelytilaisuus, johon
kaavahankkeesta kiinnostuneet voivat osallistua.
Esityslistan liitteenä on Honkalan alueen asemakaava karta ja merkinnät liite 44 a, b.
Muu Honkalan alueen asemakaava ja asemakaavan muutoksen luonnosvaiheen aineisto on nähtävillä kaavoittajan projektipankissa
http://webgis.fcg.fi/kenguru/Honkala_AK/upload.cgi
(Käyttäjätunnus: honkala Salasana: honkala) sekä kunnanvirastossa.
Honkalan alueen asemakaava luonnos ja asemakaavan muutoksen luonnos esitellään
tarkemmin kokouksessa.
Kj:n esitys:
Kunnanhallitus hyväksyy Honkalan alueen asemakaavaluonnoksen ja asemakaavan
muutosluonnoksen ja päättää asettaa sen maankäyttö ja rakennuslain (MRL) sekä asetuksen (MRA) mukaisesti nähtäville 15.12.2014 – 16.1.2015 väliseksi ajaksi sekä pyytää tarvittavat lausunnot. Lisäksi kunnanhallitus päättää järjestää kaavaluonnoksen
esittelytilaisuuden 8.1.2015 klo 18.00 kunnanvirastossa. Liitteet 44 a, b.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.
________________________

Kh 64 §

Kaavaluonnos on ollut julkisesti nähtävänä 19.12.2014 – 17.1.2015 välisen ajan.
Kaavaluonnosta on esitelty asiasta kiinnostuneille yleisötilaisuudessa Ypäjän kunnanvirastossa 8.1.2015. Yleisötilaisuudessa kaavaluonnosta oli esittelemässä kunnan henkilöstön lisäksi kaavoittajan edustajana, FCG Suunnittelu ja teknikka Oy:n suunnittelupäällikkö Maritta Heinilä.
Honkalan alueen asemakaavaluonnoksesta ja asemakaavan muutosluonnoksesta on
annettu yksitoista lausuntoa. Kaavoittaja on yhteistyössä kaavahankkeen ohjausryhmän kanssa laatinut saaduista lausunnoista tiivistelmän ja vastine-ehdotuksen, joka on
esityslistan liitteenä, liite 18, vastinehdotus esitellään tarkemmin kokouksessa.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

pykälä
64
84
12

kokouspäivä
14.4.2015
2.6.2015
11.6.2015

sivu
85
116
15

(HONKALAN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS... jatkuu)
Kh 64 §

Kaavaluonnoksesta saatujen lausuntojen ja ohjausryhmän kommenttien pohjalta kaavoittaja on laatinut Honkalan alueen asemakaavaluonnoksesta ja asemakaavan mutosluonnoksesta kaavaehdotuksen.
Kaavaluonnoksesta annetut lausunnot sekä myös Honkalan alueen asemakaavaehdotus
ja asemakaavan muutosehdotus liitteineen löytyvät kaavoittajan tietopankista,
http://webgis.fcg.fi/kenguru/Honkala_AK/upload.cgi
(Käyttäjätunnus: honkala Salasana: honkala) koko kaava-aineistoon voi tutustua myös
kunnanvirastossa.
Kj:n esitys:
Kunnanhallitus hyväksyy kaavaluonnoksesta annettujen lausuntojen vastineet liitteen
18 mukaisena. Lisäksi kunnanhallitus hyväksyy laaditun Honkalan alueen asemakaavaehdotuksen ja asemakaavan muutosehdotuksen liitteen 19 mukaisina sekä päättää
asettaa kaavaehdotuksen liitteineen MRL:n ja MRA:n mukaisesti nähtäville lisätyllä
rakennusoikeudella korttelissa 68 tontilla1, maneesirakentamisen oikeuttamalla kerrosalalla sekä pyytää tarvittavat lausunnot.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.
__________________

Kh 84 §

Honkalan alueen asemakaavaehdotus ja asemakaavan muutosehdotus on ollut MRL:n
ja MRA:n mukaisesti nähtävänä 23.4. – 25.5. 2015 välisen ajan ja asemakaavaehdotuksesta on pyydetty tarvittavat lausunnot, lisäksi kaavaehdotuksesta on tiedotettu kirjeellä alueen maanomistajille.
Kaavaehdotuksesta annetut lausunnot sekä myös Honkalan alueen asemakaavaehdotus
ja asemakaavan muutosehdotus liitteineen löytyvät kaavoittajan tietopankista,
http://webgis.fcg.fi/kenguru/Honkala_AK/upload.cgi
(Käyttäjätunnus: honkala Salasana: honkala) koko kaava-aineistoon voi tutustua myös
kunnanvirastossa.
Kj:n esitys:
Kunnanhallitus hyväksyy kaavaehdotuksesta annettujen lausuntojen vastineet liitteen
23 mukaisena. Kaavaehdotuksesta saatujen lausuntojen perusteella on tehty eräitä tarkennoksia muutoksena tie-/katuliittymäjärjestelyihin. Tehdyt muutokset ovat niin vähäisiä, etteivät ne anna aihetta kaavaehdotuksen uudelleen nähtäville asettamiseen.
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy Honkalan asemakaavan ja asemakaavan muutoksen tarkentuneiden liitteiden 24 a ja b mukaisena.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.
____________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanvaltuusto

pykälä
12

kokouspäivä
11.6.2015

sivu
16

(HONKALAN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS... jatkuu)
Kv 12 §

Honkalan asemakaavan esittely. Paikalla kaavoittajan edustaja Maritta Heinilä FCG
Oy Tampereen toimisto. Liitteet 10 a, b.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.
_________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

pykälä
44
7

kokouspäivä
3.3.2015
11.6.2015

sivu
55
17

HÄMEEN PÄIHDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄN PURKUSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN
Kh 44 §

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymän yhtymähallitus päätti 3.7.2014 § 64 lopettaa
palvelutuotannon Mainiemen kuntoutumiskeskuksessa 31.10.2014 ja YT-menettelyn
lopputuloksena irtisanoa koko henkilöstön 11.9.2014 (hallituksen päätös 3.9.2014 §
82).
Liitteenä (liite 16) on kuntayhtymän purkusopimus. Kuntayhtymä purkautuu, kun
kaikki sopimuksen ehdot on täytetty.
Kuntayhtymän perussopimuksen 21 § mukaan kuntayhtymän purkamisesta päättävät
jäsenkuntien valtuustot. Hämeen päihdehuollon ky:n yhtymähallitus päätti 16.1.2015
(6 §) saattaa kuntayhtymän purkusopimuksen jäsenkuntien kunnan- ja kaupunginhallituksien kautta valtuustokäsittelyyn. Hämeen päihdehuollon kuntayhtymän yhtymähallitus on pyytänyt 6.2.2015 saapuneella kirjelmällä kuntia viemään kuntayhtymän jäsenkunnan valtuuston hyväksyttäväksi purkusopimuksen kuntayhtymän purkamiseksi.

Kj:n esitys:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle liitteen (liite 16) mukaisen purkusopimuksen hyväksyttäväksi mainitun kuntayhtymän purkamiseksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

____________________

Kv 7 §

Liite 6

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.
______________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

pykälä
69
8

kokouspäivä
14.4.2015
11.6.2015

sivu
90
18

TOIMINTAVUODEN 2014 TILINPÄÄTÖS
Kh 69 §

Ypäjän kunnan toimintavuoden 2014 tilinpäätös on koottu esityslistan liitteenä 20
olevaan tilinpäätösasiakirjaan (vuoden 2014 tasekirjaan vielä mahdollisesti tulevat
täydennystiedot jaetaan kunnanhallituksen kokouksessa, jolloin lopullinen tasekirja
voidaan allekirjoittaa).
Tilikauden 2014 lopputulema osoittaa 58 000 euron suuruista alijäämää.
Vuosikate on 588 000 euroa, joka kattaa poistojen määrästä 92 %. Tuloveroprosentilla
20,25, joka kunnassa toimintavuonna 2014 oli, on saavutettua tulosta pidettävä kohtalaisen hyvänä.
Merkittävimpänä myönteisenä tekijänä kuntataloudessa 2014 oli toimintakulujen tuntuva pieneneminen (toimintakulut ovat vähentyneet edellisestä vuodesta peräti lähes
740 000 euroa). Sen sijaan perinteiset tulomuodot, verotulot ja valtionosuudet, notkahtivat pahasti. Vuoden 2014 marraskuussa valtuusto korottikin tuloveroprosentin 21,00
koskemaan toimintavuotta 2015. Kunnan taseen loppusumma (taseessa oleva ylijäämä, 1,9 milj.€) pienenee toki kertyneen alijäämän (58 800 €) verran, mutta säilyy yhä
edelleen kohtalaisen vahvana. Asukasta kohden laskettu lainamäärä on edelleenkin alhainen eli 725 euroa/as. (lainamäärässä on vähennystä edelliseen vuoteen verrattuna
28 €/as.).

Kj:n esitys:
Kunnanhallitus allekirjoittaa tarkentuneen tilinpäätösasiakirjan vuodelta 2014 ja esittää valtuustolle, että tilikauden kertynyt alijäämä kirjataan taseen yli-/alijäämätilille.
Kunnanhallitus antaa toimintavuoden 2014 tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan arvioitavaksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin tekstimuutoksella tasekirjan lukuun 1.9.2 Talouden tasapainottamistoimenpiteet sivulla 33: Talouden tasapainottamistoimenpiteitä
jatketaan. Tilikausien ylijäämä on vuoden 2014 alijäämän liittämisen jälkeen
1.877.514,10 euroa. Lisäksi tekstitarkennuksia tehdään käyttötalousosan toteutumisvertailuun sivuille 34 – 37.

____________________
Kv 8 §

Liite 7
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.
______________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

YPÄJÄN KUNTA
Tarkastuslautakunta
Kunnanvaltuusto

Tarla 2 §

pykälä
2
9

kokouspäivä
28.4.2015
11.6.2015

sivu
3
19

VUODEN 2014 TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN KÄSITTELY
Tilintarkastaja on suorittanut kunnan tilintarkastuksen vuodelta 2014.
Tilintarkastaja selosti tarkastuslautakunnalle, hallituksen jäsenille ja viranhaltijoille tilintarkastuksessa esiin tulleita asioita ja huomioita sekä
laatimansa tilintarkastuskertomuksen perusteita.
Tilintarkastuskertomus (liite 1) ei sisällä muistutuksia.
Tilintarkastuskertomuksessa esitetään tilinpäätöksen hyväksymistä sekä
vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille.
Ehdotus: Tarkastuslautakunta päättää Kuntalain 71 ja 75 §:ien perusteella saattaa tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2014 valtuuston käsittelyyn ja esittää tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilintarkastuskertomuksessa esitetyllä tavalla.

Päätös: Hyväksyttiin.
_____________________

Kv 9 §

Liite 8

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.
______________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

YPÄJÄN KUNTA
Tarkastuslautakunta
Kunnanvaltuusto

Tarla 1 §

pykälä
1
10

kokouspäivä
21.5.2015
11.6.2015

sivu
2
20

VUODEN 2014 ARVIOINTIKERTOMUKSEN KÄSITTELY
Tarkastuslautakunnan tehtävänä on Kuntalain 71 §:n mukaan arvioida
ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.
Ehdotus: Tarkastuslautakunta päättää antaa kuntaa koskevan arviointikertomuksen valtuustolle vuodelta 2014 liitteen mukaisena.
Päätös: Arviointikertomus laadittiin ja hyväksyttiin. Tarkastuslautakunta päätti jättää pöytäkirjan liitteenä 1 olevan arviointikertomuksen vuodelta 2014 valtuuston käsiteltäväksi.
___________________

Kv 10 §

Liite 9

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.
______________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

YPÄJÄN KUNTA
Sivistyslautakunta
Sivistyslautakunta
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

pykälä
19
28
74
11

kokouspäivä
25.3.2015
6.5.2015
12.5.2015
11.6.2015

sivu
5
2
99
21

KIRJASTORAKENNUKSEN YLÄKERRAN VARAULOSKÄYNNIN RAKENTAMINEN
Sivla 19 §

Kirjaston yläkertaan on suunniteltu tilat mm. koululaisten iltapäivätoimintaa varten (Arkkitehtitoimisto Turkka Oy 20.3.2012). Tilat soveltuvat erinomaisen hyvin erilaisiin lasten kerhotoiminnan tarpeisiin (koululaisten iltapäivätoiminta ja avoin päiväkotitoiminta, muu kerhotoiminta).
Lasten leikeissä ja muussa toiminnassa tarvittavat välineet voivat olla
helposti lasten saatavilla mm. avohyllyillä, komeroissa ja laatikoissa.
Lisäksi yläkerran yksi huoneista sopii hyvin erilaisten kokousten ja muiden kokoontumisten pitopaikaksi kirjaston aukioloaikoina. Alakerrassa
ei pysty pitämään kokouksia kirjaston ollessa auki. Tämä yläkerran kokoontumistila avautuu kirjaston parvekkeelle, mikä on lämpimään vuoden aikaan myös hieno kokoontumistila.
Museovirasto on hyväksynyt kirjastorakennuksen toisen kerroksen käyttötarkoituksen muutoksen vaatiman varauloskäynnin rakentamisen eli
kierreportaat kirjaston päätyyn.
Tekninen johtaja on pyytänyt kustannusarvion varauloskäynnin rakentamisesta. Kustannusarvio on 20 000 euroa. Koulun iltapäivätoiminta ja
avoin päiväkotitoiminta aloittavat toimikautensa elokuussa, jolloin olisi
mukava päästä uusiin tiloihin. Iltapäivätoiminnalla ei ole Perttulan koulussa erillistä tilaa, vaan ip-toiminta kokoontuu ruokasalissa (syödään
mm. välipala) ja vapaissa luokissa sekä luonnollisesti liikuntasalissa ja
koulun pihalla/urheilukentällä.
Muutospiirustukset ovat nähtävillä kokouksessa. Vesipistettä ei vedetä
tässä yhteydessä yläkertaan.

Rehtorin päätösehdotus:

Päätös:

Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kirjaston yläkerran
poistumistie toteutetaan 1.8.2015 mennessä ja hankkeen toteuttamiseen
myönnetään tekniselle toimelle 20 000 euron lisämääräraha vuoden 2015
talousarvioon.
Keskustelun kuluessa Pirkko Lipponen esitti Jukka Aaltosen kannattamana, että varauloskäynnin rakentaminen jätetään pöydälle, koska ennen
päätöksentekoa pitää selvittää, onko tiloille, joissa iltapäivätoimintaa järjestetään joitakin tilavaatimuksia. Lisäksi pitäisi selvittää kokoustilan
käyttömahdollisuudet esimerkiksi vuokrattavana tilana.
Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana on tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, joten asiasta on äänestettävä.
Puheenjohtaja esitti, että suoritettaisiin kädennostoäänestys. Äänestysmenettely hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

YPÄJÄN KUNTA
Sivistyslautakunta
Sivistyslautakunta
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

pykälä
19
28
74
11

kokouspäivä
25.3.2015
6.5.2015
12.5.2015
11.6.2015

sivu
6
3
100
22

(KIRJASTORAKENNUKSEN YLÄKERRAN VARAULOSKÄYNNIN …jatkuu)
Suoritetussa äänestyksessä annettiin esittelijän ehdotukselle kaksi ääntä
ja Pirkko Lipposen esitykselle kuusi ääntä. Äänestyspöytäkirja on pöytäkirjan liitteenä 2.
Äänestyksen äänin 6-2 sivistyslautakunta päätti jättää kirjastorakennuksen varauloskäynnin rakentamisen pöydälle lisäselvityksiä varten.
_________________________
Sivla 28 §

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteiden 2011 mukaan
aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistuvilla lapsilla on oikeus turvalliseen
toimintaympäristöön. Toiminnassa käytetään koulun tai muita toimintaan soveltuvia lähiympäristön tiloja. Toiminnan järjestäjänä kunnan tulee varmistaa, että tilat ja välineet ovat toimivia, turvallisia ja tarkoituksenmukaisia. Toimipaikassa tulee olla voimassaoleva turvallisuus- ja pelastussuunnitelma. Koulutilojen käytön suunnittelussa, koulurakennusten
korjauksissa ja uusien koulujen rakentamisessa otetaan mahdollisuuksien
mukaan huomioon aamu- ja iltapäivätoiminnan tilatarpeet. Toimintaympäristön tulee tukea toiminnalle asetettuja tavoitteiden saavuttamista, ja
sitä suunniteltaessa tulee ottaa turvallisuuden lisäksi huomioon toiminnan luonne ja tarkoitus, lapsen kiinnostuksen kohteet ja toiminnan monipuolisuus.
Mielestäni kirjaston yläkerta tilana vastaa hyvin näitä iltapäivätoiminnalle asetettuja vaateita ja toiveita. Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma
edellyttää tätä varapoistumistien tekemistä, mikä on nyt käsittelyssä.
Kokoustilan käyttömahdollisuuksien selvittelyä jatketaan, mutta kirjaston yläkerran asettaminen yksistään maksulliseksi vuokrattavaksi tilaksi
ei ole perusteltua, koska kunnalla on esim. Veteraanitupa maksuton tila.
Kirjaston yläkerran poistumistien toteuttamista en kytkisi kokoustilan
vuokraamisen mahdollistumiseen maksullisena. Kunnan vuokrattavien
tilojen mahdollisista maksuista voidaan teettää selvitys, mikäli sellainen
katsotaan tarpeelliseksi ulkopuolella tämän poistumistiekysymyksen.

Rehtorin päätösehdotus:
Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kirjaston yläkerran
poistumistie toteutetaan 1.8.2015 mennessä ja hankkeen toteuttamiseen
myönnetään tekniselle toimelle 20 000 euron lisämääräraha vuoden 2015
talousarvioon.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
_______________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

pykälä
74
11

kokouspäivä
12.5.2015
11.6.2015

sivu
101
23

(KIRJASTORAKENNUKSEN YLÄKERRAN VARAULOSKÄYNNIN …jatkuu)
Kh 74 §

Kj:n esitys:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle 20 000 euron määrärahan myöntämistä kirjaston
yläkerran varauloskäynnin (poistumistie) toteuttamiseksi.
Lautakunnan päätös on perusteltu ennen muuta turvallisuustekijänä.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Aloituslupa varauloskäynnin rakentamiselle
myönnettiin välittömästi.

____________________

Kv 11 §

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.
______________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanvaltuusto

pykälä
13

kokouspäivä
11.6.2015

sivu
24

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
Kv 13 §

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)
Kokoomuksen valtuutettu Jari Hepomaa luki ääneen ja jätti valtuuston puheenjohtaja
Matti Alangolle pöytäkirjan liitteenä 11 olevan Kokoomuksen ja Vihreiden valtuustoryhmien valtuustoaloitteen erityisluokan siirtämisestä Perttulan kouluun.
Vihreiden valtuutettu Jenni Mäntynen luki ääneen ja jätti valtuuston puheenjohtaja
Matti Alangolle pöytäkirjan liitteenä 12 olevan Vihreiden valtuustoryhmän valtuustoaloitteen Kuntalaisaloite.fi -palveluun liittymisestä.
Valtuustoaloitteet lähetetään Kuntalain 28 §:n mukaisesti valmisteluun.
Valtuuston seuraava kokous sekä strategiaseminaari pidetään 19.9.2015 klo 9.00 alkaen.
________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanvaltuusto

pykälä

kokouspäivä
11.6.2015

sivu
25

VALITUSOSOITUS
MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen perusteet
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
Pykälät: 13
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:

7-12

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
lukuun ottamatta. Päätösten katsotaan yleisesti tulleen kunnan jäsenten tietoon pöytäkirjan

nähtävänäolopäivänä 16.6.2015.
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:

