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PÖYTÄKIRJAN
NÄHTÄVÄNÄPITO

Lausunto maan hallituksen linjauksista itsehallintoaluejaon
perusteiksi ja sote-reformin askelmerkeiksi
LHJ Oy/kuntien yhteinen jätelautakunta/jätelautakuntasopimus
Muut esille tulevat asiat
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä Ypäjän kunnanvirastossa 9.2.2016 klo 9 – 15
Valitusosoitus

PUHEENJOHTAJA
Matti Alanko
JULKIPANOTODISTUS

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle
28.1.2016.
Ilmoitustaulunhoitaja
Tapani Rasila
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Kokouskutsu esityslistoineen on lähetetty valtuutetuille, kunnanhallituksen jäsenille ja kunnanjohtajalle 28.1.2016 ja kokouksesta on ilmoitettu julkisten kuulutusten ilmoitustaululla ja Ypäjän kunnan wwwsivuilla 29.1.2016 ja Forssan Lehdessä 28.1.2016 julkaistuilla ilmoituksilla.
Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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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: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jenni Mäntynen ja Pirjo-Riitta
Palonen.

KASTUS

PÖYTÄKIRJAN
ALLEKIRJOITUS JA
VARMENNUS

Matti Alanko
puheenjohtaja

Pirjo-Maarit Hellman
pöytäkirjanpitäjä

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUSAIKA

8.2.2016

ALLEKIRJOITUKSET
Jenni Mäntynen
pöytäkirjantarkastaja

Pirjo-Riitta Palonen
pöytäkirjantarkastaja

PÖYTÄKIRJA ON OL-

Ypäjän kunnanvirastossa 9.2.2016 klo 9 – 15

LUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Arkistonhoitaja
Tapani Rasila

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

pykälä
6
1

kokouspäivä
12.1.2016
4.2.2016

sivu
8
3

LAUSUNTO MAAN HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON
PERUSTEIKSI JA SOTE-REFORMIN ASKELMERKEIKSI
Kh 6 §

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt kunnilta lausuntoa (liite 1) otsakekohdan
asiassa.
Tasavallan hallitus on linjannut 20.10. ja 7.11.2015 tekemillään päätöksillä soterahoituksen uudistamista sekä perustettavien uusien itsehallintoalueiden lukumäärää ja
aluejakoa.
Itsehallintoalueiden määräksi on hyväksytty 18 ja ko. alueet järjestävät joko yksin tai
lailla säädettävät kolme (3) itsehallintoaluetta tukeutuen lailla säädettävän työnjaon
mukaisesti vaativimmissa palveluissa muiden ih-alueiden palvelurakenteisiin siten, että sosiaali- ja terveydenhuollossa on maassamme 15 selkeää alueellista kokonaisuutta,
joilla sote-palvelut tullaan järjestämään. Maan hallituksen aluejakoa koskeva linjaus
on esityslistan liitteenä 2.
Hallituksen rahoitusta koskevan linjauksen mukaan kunnilla ei voi jatkossa olla merkittävää vastuuta sote-huollon rahoituksesta. Ih-alueiden rahoitusta valmistellaan ensisijassa valtion rahoitusvastuun pohjalta, jonka lisäksi myös osittain alueiden omaan
verotusoikeuteen perustuvaa ratkaisua selvitetään.
Linjauksesta pyydetään lausunnot manner-Suomen kunnilta, kuntayhtymiltä sekä
eräiltä muilta tahoilta. Lausuntopyyntöön vastataan sähköisellä kyselyllä.
Itsehallintoalueet (lkm 18) tullaan muodostamaan maakuntajaon pohjalta. Kuntia pyydetään ottamaan kantaa siihen, mihin muodostettavaan ih-alueeseen kunta katsoo kuuluvansa sekä perustelemaan kannanottonsa. Sen vuoksi kunnille osoitettu lausuntopyyntö on kohdistettu valtuustoille. Itsehallintoalueeseen sijoittumista koskevaan kannanottoon suhtaudutaan kunnan virallisena kantana.
Lausuntopyynnössä kysytään kannanottoa seuraaviin asioihin (kysymykset):
1. Hallituksen esityksen mukaan perustettavat itsehallintoalueet muodostetaan maakuntajaon perusteella. Onko nykyinen maakuntajako oikea peruste itsehallintoalueiden muodostamiselle?
2. Mahdollinen peruste annettavalle vastaukselle.
3. Kysymys vain kuntien valtuustoille: hallituksen aluejakolinjauksen mukaisesti perustettavat itsehallintoalueet muodostetaan maakuntajaon pohjalta. Minkä nykyisen maakunnan pohjalta muodostettavaan itsehallintoalueeseen kuntanne katsoo
perustelluksi kuulua?
4. Mahdollinen peruste vastaukselle.
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(LAUSUNTO MAAN HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON
PERUSTEIKSI JA SOTE-REFORMIN ASKELMERKEIKSI jatkuu…)
5. Itsehallintoalueet järjestävät sote-palvelut joko yksin tai lailla säädettyjen kolmen
(3) itsehallintoalueen täytyy järjestää palvelut yhdessä sopimalla toisen itsehallintoalueen kanssa. Sosiaali- ja terveydenhuollossa on jatkossa maassa 15 selkeää
alueellista kokonaisuutta, joilla sote-palvelut järjestetään.
Miten arvioitte tehtyä ratkaisua?
6. Minkä kriteerien perusteella tulisi päättää siitä, mitkä kolme itsehallintoaluetta järjestävät palvelut yhdessä sopimalla toisen itsehallintoalueen kanssa? Voit valita alla olevista yhden tai useampia.
a. väestömäärä ja ennustettu kehitys
b. huoltosuhde ja sen ennustettu kehitys
c. taloudelliset edellytykset
d. mahdollisuudet varmistaa yhdenvertainen sote-palveluiden saatavuus
e. mahdollisuudet varmistaa kattava sote-palveluiden saatavuus
f. mahdollisuus suunnitella ja toteuttaa toimiva palveluverkko
g. mahdollisuus toteuttaa kustannustehokas tuotantorakenne
h. kielelliset erityispiirteet
i. maakuntien välinen luontainen yhteistyö ja työssäkäynti- tai asiointisuunnat
j. jokin muu, mikä?
7. Kaikki itsehallintoalueet tulevat tarvitsemaan yhteistyökumppaneita palveluiden
järjestämisessä. Mikä tai mitkä ovat alueellanne luontaiset yhteistyösuunnat?
8. Jos se itsehallintoalue, johon katsotte kuntanne kuuluvan, osoittautuu myöhemmin
tehtävän päätöksen johdosta sellaiseksi itsehallintoalueeksi, joka ei vastaa itsenäisesti sote-palveluiden järjestämisestä, onko sillä vaikutusta kunnan kantaan siitä,
mihin itsehallintoalueeseen kunnan tulisi kuulua?
9. Voitte perustella edellistä vastaustanne.
10. Hallituksen linjauksen mukaan itsehallintoalueille osoitetaan sote-huollon lisäksi
1.1.2019 lähtien seuraavat tehtävät: pelastustoimen tehtävät, maakuntien liittojen
tehtävät ja ELY-keskusten alueellisen kehittämisen tehtävät sekä mahdollisesti lisäksi ympäristöterveydenhuolto. Mitä muita tehtäviä olisi mielestänne tarkoituksenmukaista siirtää itsehallintoalueille?
11. Millä keinoin tulisi varmistaa itsehallintoalueiden ja kuntien yhteys hyvinvoinnin
ja terveyden edistämisessä?
12. Vapaamuotoisia huomioita hallituksen aluelinjauksesta.
13. Vapaamuotoisia huomioita hallituksen rahoituslinjauksesta.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

pykälä
6
1

kokouspäivä
12.1.2016
4.2.2016

sivu
10
5

____________________________________________________________________________
(LAUSUNTO MAAN HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON
PERUSTEIKSI JA SOTE-REFORMIN ASKELMERKEIKSI jatkuu…)
Vastauslomake, johon on kirjoitettu esitykset annettaviksi vastauksiksi, on esityslistan
liitteenä.

Kj:n esitys:
Kunnanhallitus keskustelee esitetyistä kysymyksistä ja ottaa osaltaan
niihin kantaa. Kunnanhallituksen näkemys muodostaa valtuustolle tehtävän esityksen.
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto antaa lausunnon esityslistan liitteenä olevan materiaalin pohjalta.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

________________________

Kv 1 §

Liite 2, 3

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.
____________________
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YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

pykälä
11
2

kokouspäivä
2.2.2016
4.2.2016

sivu
18
6

LHJ OY/KUNTIEN YHTEINEN JÄTELAUTAKUNTA/JÄTELAUTAKUNTASOPIMUS
Kh 11 §
Forssan kaupunginhallitus on lähettänyt Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n ja Satakierto
Oy:n yhteistoiminta-alueen kunnille 8.10.15 ja 16.10.15 päivätyt kirjeet kuntien yhteisen jätelautakunnan toiminnan aloittamisesta.
LHJ Oy:n ja Satakierto Oy:n osakkeenomistajakunnat ovat osaltaan hyväksyneet yhtiöiden sulautumisasiakirjat ja fuusio etenee.
Yhtiöiden yhdistyessä LHJ Oy:ksi myös yhtiöiden yhteistoiminta-alueiden jätelautakuntien toiminnot yhdistyvät. Satakierto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien yhteisen
jätelautakunnan toiminta päättyy ja toimintaansa jatkaa LHJ Oy:n yhteistoimintaalueen kuntien yhteinen jätelautakunta.
Euran, Huittisten ja Säkylän kuntien nimettyä jäsenensä ja tämän varajäsenen LHJ
Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien jätelautakuntaan lautakunta aloittaa toimintansa
vuonna 2016. Tarkoitus on, että jatkossakin kukin lautakunnan jäsenkunta nimeää lautakuntaan jäsenen ja tämän varajäsenen.
LHJ Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien vuonna 2012 tekemää jätelautakuntasopimusta muutetaan niin, että sopimuksen osapuolina ovat nykyisten kuntien lisäksi myös
Euran, Huittisten ja Säkylän kunnat.
Sopimuksen osapuolina ovat seuraavat kunnat: Akaa, Eura, Forssa, Huittinen, Humppila, Jokioinen, Koski Tl, Loimaa, Oripää, Punkalaidun, Sastamala, Somero, Säkylä,
Tammela, Urjala ja Ypäjä.
Yhteistoiminta-alueen kuntia pyydetään hyväksymään jätelautakuntaa koskeva sopimus. Sopimus on estetty liitteenä.
LHJ Oy:n vanhoista omistajista mm. Loimaan kaupunki on jo ennättänyt moittimaan
valmisteltua yhteistyömallia.

Kj:n esitys:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle liitteenä 4 olevan LHJ Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien yhteistä jätelautakuntaa koskevaa sopimusta hyväksyttäväksi.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

________________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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(LHJ OY/KUNTIEN YHTEINEN JÄTELAUTAKUNTA/JÄTELAUTAKUNTASOPIMUS
jatkuu…)

Kv 2 §

Liite 4

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.
____________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
Kv 3 §

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)
Päätös: Kirjallisia aloitteita ei tehty.
____________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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VALITUSOSOITUS
MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen perusteet
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
Pykälät: 3
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 - 2

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 9.2.2016.
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:

