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Kokouspaikka:

PÖYTÄKIRJA
24.10.2017

s. 283
16/2017

24.10.2017 klo 18.00 – 20.50
Kunnanvirasto, Perttulantie 20, Ypäjä

Läsnäolo:
Kunnanhallituksen jäsenet

Henkilökohtainen varajäsen

Markku Saastamoinen
Matti Alanko
Janika Varjorinne-Mäkeläinen

Kunnanhallituksen puheenjohtaja
Khall. 1. vpj.
Khall. 2. vpj.

Pirkko Herd
Päivi Laine
Markku Leppälahti
Anni Vääri

Sampsa Jaakkola
Olli-Pekka Kaunela
Mirja Jokio
Anna-Katariina Ankelo
Susanna Romu
Heikki Levomäki
Elina Hirvonen

Muut
Jari Hepomaa
Taneli Käpylä
Tapio Ahonen
Sam Vuorinen
Pirjo-Maarit Hellman
Jenni Moisander

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja
Kvalt. 1. vpj.
Kvalt. 2. vpj.
vt. kunnanjohtaja, esittelijä
Taloussihteeri, pöytäkirjanpitäjä
Nuorisovaltuuston edustaja

Vakuudeksi

Markku Saastamoinen
Puheenjohtaja

Pirjo-Maarit Hellman
Pöytäkirjanpitäjä

Matti Alanko
Pöytäkirjan tarkastaja

Mirja Jokio
Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjan
nähtävänäpito

Päätöksen mukaan § 200

Maarit Anttila
Ilmoitustaulunhoitaja

Pöytäkirjan tarkastus:

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus
KH 199 §
Selostus:

PÖYTÄKIRJA
24.10.2017

s. 284
16/2017

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kuntalain 94 § säätää vain valtuuston kokoontumisesta. Sen mukaan valtuuston kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta postitse ja/tai sähköisesti. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava yleisessä tietoverkossa. Muiden kunnan toimielinten kokoontumisesta määrätään hallintosäännössä.
Ypäjän kunnan hallintosäännön 5 §:n mukaan toimielimen kokous pidetään silloin, kun puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä sitä puheenjohtajalle esittää. Edelleen 6 §:n
mukaan kokouskutsun yhteydessä lähetetään esityslista käsiteltävien asioiden selostuksineen ja pohjaesityksineen, jollei tälle ole erityistä estettä.
Kokouskutsu lähetetään toimielimen päättämällä tavalla sen varsinaisille
jäsenille ja muille läsnäoloon oikeutetuille tai velvoitetuille. Niin ikään 8 §
mukaan toimielimen varsinainen jäsen kutsuu estyneenä varajäsenensä
sijaansa.
Ypäjän kunnanhallituksen päätöksen 8.8.2017 116 § mukaan kunnanhallituksen kokouskutsut esityslistoineen lähetetään sähköisesti ypaja.fiosoitteisiin, ellei erityisistä syistä muuta johdu, valtuuston koollekutsumisaikataulua noudattaen (4 pv ennen). Varsinainen jäsen kutsuu varajäsenensä päätöksen mukaisesti ja välittää materiaalin tälle. Saman päätöksen mukaisesti kunnanhallituksen kokouskutsut esityslistoineen julkaistaan ensisijaisesti osoitteessa http://www.ypaja.fi/fi/ilmoitustaulu ja toissijaisesti (pl. esityslista) kunnanviraston ilmoitustaululla os. Perttulantie 20.
Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä on läsnä.
Ypäjän kunnan hallintosäännön 9 §:n mukaan puheenjohtaja toteaa läsnäolijat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty kunnanhallituksen jäsenille ja läsnäololuettelossa mainituille muille sähköisesti 19.10.2017. Kokouksesta on
lisäksi tiedotettu kunnan ilmoitustaululla ja internetsivuilla saman päivänä.

Valmistelija:

vt. kunnanjohtaja Sam Vuorinen, p. 02 762 652 00

Päätösehdotus:

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Käsittelystä:
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastus:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

KH 200 §
Selostus:

PÖYTÄKIRJA
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16/2017

Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänäpito sekä ääntenlaskijat
Kuntalain 140 §:n mukaan toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista
säännöksistä muuta johdu. Päätöksen katsotaan tulleen yleisesti tietoon
seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on pidetty näin nähtävänä. Kuntalain 138 §:n mukaan oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Kunta voi päättää tämän lisäksi myös muusta toimielinten pöytäkirjojen
nähtävänä pidosta.
Ypäjän kunnanhallituksen päätöksen 8.8.2017 117 § mukaan kunnanhallituksen ja valtuuston kokouspöytäkirjat tarkastetaan ja allekirjoitetaan kolmen päivän kuluessa kokouksesta. Lisäksi pöytäkirjantarkastajat voivat
ilmoittaa myös sähköisesti pöytäkirjan hyväksymisestä, jolloin pöytäkirja
varmennetaan heidän allekirjoituksilla myöhemmin, mutta viipymättä.
Saman päätöksen mukaan kunnanhallituksen kokouspöytäkirjat pidetään
ensisijaisesti yleisesti nähtävillä kuntalain 140 §:n mukaisesti kunnan internetsivuilla os. www.ypaja.fi/fi/hallinto/esityslistat_ja_poytakirjat viimeistään kokousten jälkeisenä maanantaina klo 09.00 alkaen. Pyhäpäivinä/vast. nähtävänäpito alkaa seuraavana arkipäivänä.
Edelleen, kunnanhallituksen kokouspöytäkirjat pidetään jatkossa toissijaisesti nähtävillä kunnanviraston yhteispalvelupisteellä viimeistään kokousten jälkeisenä maanantaina klo 09.00-13.00. Pyhäpäivinä/vast. nähtävänäpito alkaa seuraavana arkipäivänä.

Valmistelija:

vt. kunnanjohtaja Sam Vuorinen, p. 02 762 652 00

Päätösehdotus:

1. Kunnanhallitus valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi kaksi jäsentään, jotka
toimivat samalla ääntenlaskijoina.
2. Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan perjantaina 27.10.2017.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään sähköisesti nähtävänä maanantaina
30.10.2017 klo 09.00 alkaen kunnan yleisillä internetsivuilla ja kunnanviraston palvelupisteellä klo 09.00-13.00. Pöytäkirjan katsotaan tulleen
yleisesti tietoon 7.11.2017.

Käsittelystä:
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastus:

1. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Matti Alanko ja Mirja Jokio.
2. Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Käsittelyjärjestys

Selostus:

Ypäjän kunnan hallintosäännön 9 §:n mukaan asiat käsitellään esityslistan
mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

Valmistelija:

vt. kunnanjohtaja Sam Vuorinen, p. 02 762 652 00

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus hyväksyy esityslistan mukaisen käsittelyjärjestyksen.

Käsittelystä:
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastus:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Toimielinten pöytäkirjat
Kuntalain 92 §:n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja ja hallintosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat
ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on kuntalain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston
toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen.
Hallintosäännössä voidaan määrätä otto-oikeudesta vastaavasti lautakunnille, niiden puheenjohtajille tai hallintosäännössä määrätylle kunnan viranhaltijalle asianomaisen lautakunnan alaisen viranomaisen tai lautakunnan jaoston toimivaltaan siirretyissä asioissa, jollei asiaa ole otettu jo kunnanhallituksen käsiteltäväksi.
Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi sen ajan kuluessa,
jossa oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä (14 pv). Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa:
 lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita,
 yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita,
 kuntien yhteiselle toimielimelle siirrettyjä asioita, jos asianomaiset
kunnat niin sopivat.
Ypäjän kunnan hallintosäännön 18 - 19 §:t määräävät otto-oikeudesta
kuntalain 92 §:n mukaisesti kunnanhallitukselle, sen puheenjohtajalle ja
kunnanjohtajalle kunnanhallituksen ja sen alaisissa päätöksissä. Lautakuntien ja niiden toimivallan alaisissa päätöksissä otto-oikeus on lautakunnalla ja sen puheenjohtajalla, sekä lautakunnan esittelijällä. Määräajasta oikeuden käyttämiselle ei säädetä. Kunnan hallintosäännön päivitystyö on kesken.
Uuden kuntalain tulkinta on hallintosääntöön nähden ensisijainen ja kumoaa hallintosäännön tältä osin.
Pöytäkirjat:
- sivistyslautakunta 18.9.2017, 12.10.2017
- tekninen lautakunta 4.10.2017, 11.10.2017
- rakennuslautakunta 5.10.2017

Valmistelija:

Taloussihteeri Pirjo-Maarit Hellman, p. 02 762 652 15

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus merkitsee pöytäkirjat tiedoksi, eikä käytä niihin ottooikeuttaan.

Käsittelystä:
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastus:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Selostus:

Pöytäkirjan tarkastus:

PÖYTÄKIRJA
24.10.2017

s. 288
16/2017

Saapuneet asiakirjat
Asiakirjat
 Hämeen liitto, maakuntavaltuuston pöytäkirja 2/2017 31.8.2017
 Humppilan kunta, kunnanhallitus 4.9.2017 § 231, Kannanotto Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin menojen kasvuun vuodelle 2018
 Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä, yhtymähallituksen pöytäkirja 7/2017 11.9.2017
 Forssan kaupunki, kaupunginhallitus 11.9.2017 § 263, Rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun seudullinen yhteistyö
 Forssan kaupunki, kaupunginhallitus 11.9.2017 § 264, KantaHämeen maakunnan yhteinen elinvoimahanke
 Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, valtuuston pöytäkirja 3/2017 12.9.2017
 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä, yhtymähallituksen pöytäkirja 14/2017 12.9.2017
 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä, yhtymäkokous 14.9.2017
§ 16, Yhtymäkokouksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan
vaali
 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä, yhtymäkokous 14.9.2017
§ 18, Kuntayhtymän yhtymähallituksen vaali
 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä, yhtymäkokous 14.9.2017
§ 19, Kuntayhtymän tarkastuslautakunnan vaali
 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä, yhtymäkokouksen pöytäkirja 2/2017 14.9.2017
 Hämeen liitto, maakuntahallituksen pöytäkirja 8/2017 18.9.2017
 Tammelan kunta, kunnanhallitus 18.9.2017 § 262, Esitys seudullisen rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun yhteistyön lisäämiseksi
 Valvira, Dnro V/63351/2017, Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon
palvelutoiminnan alkamisesta/19.9.2017
 Valvira, päätös Dnro V/63351/2017, Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen/19.9.2017
 Hämeenlinnan kaupunki, pelastuslautakunnan pöytäkirja 3/2017
21.9.2017
 Hämeenlinnan kaupunki, pelastuslautakunta 21.9.2017 § 29, Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen palvelutasopäätös, voimassaoloajan
jatkaminen
 Hämeenlinnan kaupunki, pelastuslautakunta 21.9.2017 § 31, Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen talousarvio v. 2018
 Valvira, ilmoitus Dnro V/73692/2017, Yksityisen terveydenhuollon
palvelujen tuottajan toimipaikan toimintakunnan laajentaminen
 Jokioisten kunta, kunnanhallitus 25.9.2017 § 273, Forssan seudun
imago- ja vetovoimakampanjaan osallistuminen
 Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, hallituksen pöytäkirja 9/2017 26.9.2017
 Ypäjän seurakunta, kirkkoneuvosto 27.9.2017 § 87, Ypäjäläinen
lehden toimituskunta
 Eteva kuntayhtymä jäsenkuntaraportointi: talousarvion toteutuminen Q1-Q2/2017/29.9.2017
 Humppilan kunta, kunnanhallitus 2.10.2017 § 253, Häme-ohjelman
2018+ lausunto
 Humppilan kunta, kunnanhallitus 2.10.2017 § 254, LounaisHämeen Imago- ja vetovoimahanke

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

PÖYTÄKIRJA
24.10.2017

-

s. 289
16/2017

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä, yhtymähallituksen pöytäkirja 15/2017 2.10.2017
Valvira, päätös Dnro V/75625/2017, Yksityisen terveydenhuollon
palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen/3.10.217
Valvira, ilmoitus Dnro V/75067/2017, Yksityisen terveydenhuollon
tuottajan toimipaikan toimintakunnan laajentaminen/3.10.2017

Valmistelija:

Taloussihteeri Pirjo-Maarit Hellman, p. 02 762 652 15

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus merkitsee saapuneet asiakirjat tiedoksi ja saattaa ne tarvittavilta osiltaan toimeksi.

Käsittelystä:
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastus:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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KH 204 §

PÖYTÄKIRJA
24.10.2017

s. 290
16/2017

Viranhaltijapäätökset

Selostus:



Valmistelija:

Taloussihteeri Pirjo-Maarit Hellman, p. 02 762 652 15

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus merkitsee tehdyt päätökset tiedoksi, eikä käytä niihin ottooikeuttaan.

kunnanjohtaja
§ 18 – 19 etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen
§ 20 Helorinne-tilan myynti
taloussihteeri
§ puhtaus- ja ruokapalvelupäällikkö
§ rehtori
§- va. kirjastonjohtaja
§ 1 kirjaston sulkeminen tietojärjestelmävaihdon ajaksi
 lomituspalvelupäällikkö
§ 443 korvauspäätös Raimo Laurila
§ 444 irtisanoutuminen
 rakennustarkastaja
§ 35 rakennuslupa Ypäjän kunta
§ 36 rakennuslupa Sirpa Kenias
§ 37 rakennuslupa Auli ja Markku Pikkanen
 varhaiskasvatusjohtaja
§ tekninen johtaja
§-

Käsittelystä:
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastus:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Ypäjän kunnan äänestysalue, ennakkoäänestyspaikat ja vaalipäivän äänestyspaikka vuoden 2018 presidentinvaalissa

Aiempi käsittely:

KH

31.8.2017 170 §

Selostus:

Oikeusministeriö on kirjeellään OM 9/51/2017 pvm. 21.6. ohjeistanut kuntia sunnuntaina 28.1.2018 pidettävistä tasavallan presidentin vaaleista.
Presidentinvaalien ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 17. 23.1.2018 ja mahdollisen toisen kierroksen ennakkoäänestysajanjakso
kotimaassa 31.1. - 6.2.2018.
Vaalilain 8 §:n mukaan äänestysalueena on kunta, jollei sitä ole tarpeen
jakaa useampaan äänestysalueeseen. Äänestysalueista päättää valtuusto.
Valtuuston on myös määrättävä, mihin äänestysalueeseen kuuluvat ne
henkilöt, joita ei ole väestötietojärjestelmässä merkitty minkään kiinteistön
kohdalle.
Ypäjän kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesti äänestysalueita on yksi
(1), joka kattaa koko kunnan. Päätös on viimeisin maistraatille ilmoitettu ja
9.4.2017 pidetyissä kuntavaaleissa käytetty. Kuntaa ei ole tarpeen jakaa
useampaan äänestysalueeseen.
Vaalilain 9 §:n mukaisesti ennakkoäänestyspaikkoja ovat:
 ne kotimaan yleiset ennakkoäänestyspaikat, joiden lukumäärästä ja
sijainnista kunnanhallitus päättää ja joita on oltava, jollei erityisestä
syystä muuta johdu, jokaisessa kunnassa vähintään yksi,
 valtioneuvoston asetuksella säädettävät Suomen edustustot ja niiden
toimipaikat sekä valtioneuvoston asetuksella säädettävät kuntavaalien
yleiset ennakkoäänestyspaikat Ahvenanmaan maakunnassa,
 sairaalat, ympärivuorokautista hoitoa antavat ja muut, kunnanhallituksen päätöksellä määrätyt sosiaalihuollon toimintayksiköt sekä rangaistuslaitokset (ts. laitokset) ja
 suomalaiset laivat, jotka ovat ulkomailla, kun ennakkoäänestys toimitetaan.
Lisäksi jokaisella äänestysalueella on kunnanhallituksen päätöksellä määrätty vaalipäivän äänestyspaikka.
Saman pykälän mukaisesti kunnanhallituksen on huolehdittava siitä, että
Väestörekisterikeskuksen ylläpitämään äänestyspaikkarekisteriin viedään
yleisen ennakkoäänestyspaikan ja vaalipäivän äänestyspaikan nimi, käyntiosoite, aukiolopäivät ja -ajat.

Valmistelija:

Pöytäkirjan tarkastus:

vt. kunnanjohtaja Sam Vuorinen, p. 02 762 652 00

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

Päätösehdotus:

PÖYTÄKIRJA
24.10.2017

s. 292
16/2017

Kunnanhallitus päättää vuoden 2018 presidentinvaaleissa Ypäjän kunnan
äänestysalueen:
 yleiseksi ennakkoäänestyspaikaksi ajalla 17. - 23.1.2018 (1. ennakkoäänestys) ja 31.1. - 6.2.2018 (mahdollinen 2. ennakkoäänestys)
o Ypäjän kunnanviraston os. Perttulantie 20, 32100, Ypäjä
o p. 02 762 6500
o Aukioloajat:
KE klo 09.00-15.00
TO klo 09.00-17.00
PE klo 09.00-14.30
LA, SU klo 10.00-15.00
MA klo 09.00-15.00
TI klo 09.00-18.00
 laitosäänestyksen ennakkoäänestyspaikaksi Ypäjän palvelukeskuksen
os. Rauhalantie 1 A, 32100 Ypäjä vaalitoimikunnan toimenpitein ja määrittämin ajankohdin. Ennakkoäänestyspaikka palvelee myös Valkovuokon ja Lukkarin ryhmäkodin sekä Rauhalan vanhustentalojen 1 C ja
D asukkaita.
 varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikaksi 28.1.2018 ja mahdollisen toisen äänestyskierroksen vaalipäivänä 11.2.2018
o Ypäjän kunnanviraston os. Perttulantie 20, 32100, Ypäjä
o p. 02 762 652 14 / 050 383 1611
o Aukioloaika klo 09.00-20.00.

Käsittelystä:
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastus:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2018 presidentinvaalia varten

Aiempi käsittely:
Selostus:

Tasavallan presidentin vaali toimitetaan sunnuntaina 28.1.2018.
Vaalilain 15 §:n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja
asetettava:
a) kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme, sekä
b) laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten yksi tai useampia vaalitoimikuntia, joihin kuhunkin kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme. Ypäjällä vaalitoimikunta huolehtii
myös kotiäänestyksestä.
Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan varajäsenet on asetettava siihen
järjestykseen, jossa he tulevat varsinaisten jäsenten sijaan. Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta ovat päätösvaltaisia kolmijäsenisinä. Vaalikelpoisuudet vaalilautakuntaan ja -toimikuntaan määräytyvät muutoin sen mukaan
kuin kuntalain 71 § yleisestä vaalikelpoisuudesta, 72 § kelpoisuudesta
valtuustoon ja 74 §:t muihin toimielimiin säätävät. Sinänsä ei ole estettä
valita samaa henkilöä vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan, kunhan henkilö on vaalikelpoinen molempiin toimielimiin.
Sekä jäsenten että varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa
asianomaisessa vaalipiirissä edellisissä eduskuntavaaleissa ehdokkaita
asettaneita puoluerekisteriin merkittyjä puolueita. Vaalilautakunnan varajäsenet ja vaalitoimikunnan varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen,
jossa he tulevat jäsenten sijaan. Lautakuntien ja toimikuntien puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimet ja yhteystiedot on ilmoitettava kunnan
keskusvaalilautakunnalle.
Eduskuntavaaleissa 2015 Ypäjällä ehdokkaita asettivat Suomen Keskusta
r.p., Kansallinen Kokoomus r.p., Vasemmistoliitto r.p., Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p., Perussuomalaiset r.p. sekä Vihreä Liitto r.p.
Valinnassa tulee ottaa huomioon tasa-arvolain 4 a §:n vaatimus, jonka
mukaan lautakunnassa tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia (40 %). Vaatimuksen tulee toteutua erikseen jäsenten
ja varajäsenten kohdalla, kuitenkin huomioiden, että valittaessa vain lain
edellyttämät kolme varajäsentä tässä mainittuihin vaalilautakuntaan ja
toimikuntaan, tasa-arvovaatimus ei täysimääräisenä voi lukumäärästä johtuen toteutua.
Oheismateriaalina on toimitettu 9.4.2017 pidettyjen kuntavaalien vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenten ja varajäsenten nimet.

Valmistelija:

Pöytäkirjan tarkastus:

vt. kunnanjohtaja Sam Vuorinen, p. 02 762 652 00

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

Päätösehdotus:

PÖYTÄKIRJA
24.10.2017

s. 294
16/2017

Kunnanhallitus valitsee Ypäjän kunnan äänestysalueella vuoden 2018
presidentinvaaleja varten:
1. vaalilautakunnan kokoonpanolla puheenjohtaja, varapuheenjohtaja
ja kolme muuta jäsentä sekä viisi varajäsentä. Varajäsenet asetetaan siihen numerojärjestykseen, jossa he tulevat varsinaisten jäsenten sijaan. Varsinaisista jäsenistä vähintään kahden tulee olla
tietokonekäyttötaitoisia.
2. vaalitoimikunnan kokoonpanolla puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, yksi jäsen sekä kolme varajäsentä.

Käsittelystä:

Päätös:

Kunnanjohtaja ehdotti muutetusti, että kohdassa 1. valitaan kahdeksan
varajäsentä.
1. Kunnanhallitus valitsi vaalilautakunnan:
jäsen

varajäsen

Tommi Siren, pj.
Aino Tuura, vpj.
Riikka Harjula
Simo Suonpää
Veijo Simola

Taneli Käpylä
Matti Alanko
Sirkka Ursin
Päivi Mattila
Pasi Kaunisto
Terhi Löfstedt
Mirja Jokio
Pirkko Herd

2. Kunnanhallitus valitsi vaalitoimikunnan:

Pöytäkirjan tarkastus:

jäsen

varajäsen

Miikka Hollo, pj.
Pirkko Lipponen, vpj.
Hilkka Vanne

Päivi Laine
Iris Ojala
Tapio Ahonen

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

KH 207 §

PÖYTÄKIRJA
24.10.2017

s. 295
16/2017

Jäsenet Forssan seudun vammaisneuvostoon vuosille 2017 – 2021

Aiempi käsittely:

KH

5.2.2013 18 §

Selostus:

Forssan seudun kuntien yhteisen vammaisneuvoston toiminta alkoi
1.9.2005. Ypäjän kunnalla on ollut toimielimessä yksi jäsen sekä tälle varajäsen.
Kaudella 2013-2016 Ypäjän kunnan edustajana toimielimessä ovat olleet
Anni Vääri varajäsenenään (silloinen) hallintojohtaja Erkki Virolaisen. Virolaisen eläköidyttyä 1.8.2014 lukien uutta varajäsentä ei valittu.
Forssan kaupunki on 2.10.2017 pyytänyt Ypäjän kuntaa nimeämään
vammaisneuvostoon vuosille 2017-2021 jäsenen ja tälle varajäsenen.

Valmistelija:

vt. kunnanjohtaja Sam Vuorinen, p. 02 762 652 00

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus nimeää vammaisneuvostoon jäsenen ja tälle varajäsenen
vuosille 2017-2021.

Käsittelystä:
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastus:

Kunnanhallitus nimesi jäseneksi Mirja Jokion ja varajäseneksi Janika Varjorinne-Mäkeläisen.

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

KH 208 §

PÖYTÄKIRJA
24.10.2017

s. 296
16/2017

Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän perussopimuksen päivittäminen

Aiempi käsittely:

KH

20.9.2017 190 §

Selostus:

Kunnanhallituksen kokouksen 20.9.2017 190 § mukaisesti:
”Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä on pyytänyt
omistajakuntia (Forssa, Humppila, Jokioinen, Somero, Tammela, Urjala,
Ypäjä) päättämään kuntayhtymän uuden perussopimuksen hyväksymisestä 29.9.2017 mennessä. Sopimuksen päivitys on ajankohtainen uuden
kuntalain muutosten myötä (1.6.2017).
Päivitetty perussopimus on liitteenä 22.
Päätösehdotus:
1. Kunnanhallitus esittää valtuustolle päivitetyn perussopimuksen hyväksymistä sillä edellytyksellä, että muut omistajakunnat hyväksyvät sopimuksen samansisältöisenä.
2. Kunnanhallitus käyttää omistajaohjaustaan ja huomauttaa kuntayhtymälle, ettei sopimuksen 6. luvun (talous) 23 § mahdollisista kulloinkin
päättyneen tilikauden alijäämien kattamisesta tasaerissä kuntamaksuilla saa johtaa automaattisesti kuntien maksuvelvoitteeseen. Kuntayhtymän on hoidettava talouttaan siten varovaisuusperiaatetta noudattaen, että se kykenee mahdollisuuksien mukaisesti tasapainottamaan
osavuosikatsauksissa ennustettavia alijäämiään omin toimenpiteinensä.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
-Päätöksen 1. kohdan sananmuoto ”sillä edellytyksellä, että muutkin…”
jättää päätöksen avoimeksi. Kuntalain 57 §:n mukaan kuntayhtymän perussopimusta voidaan muuttaa, jos vähintään kaksi kolmannesta (2/3)
jäsenkunnista sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet
kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta ja perussopimuksessa ei ole tästä toisin sovittu. Koulutuskuntayhtymän perussopimus on
tältä osin kuntalain mukainen (PerusS. 35 §).
Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymässä on seitsemän omistajakuntaa
(Forssa, Humppila, Jokioinen, Somero, Tammela, Urjala, Ypäjä). Päätöksen sananmuodon muuttamisella varmistutaan sopimuksen voimaantulosta. Päivämäärään 22.9. mennessä 4/7 omistajasta (Forssa, Tammela,
Urjala ja Somero) olivat hyväksyneet sopimuksen, 5. omistajakunnan päätös muodostaa vaaditun 2/3 enemmistön, mikä riittää sopimuksen voimaantuloon kuntalukumääräisesti tarkasteltuna. Asukasluvun mukaisesti
tarkasteltuna sopimuksen jo hyväksyneiden kuntien yhteenlaskettu asukasmäärä täyttää jo sellaisenaan vaadittavan määrän.
Päätöksen 2. kohta on käsitelty.

Valmistelija:

Pöytäkirjan tarkastus:

vt. kunnanjohtaja Sam Vuorinen, p. 02 762 652 00

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

Päätösehdotus:

PÖYTÄKIRJA
24.10.2017

Kunnanhallitus esittää valtuustolle päivitetyn perussopimuksen hyväksymistä.

Käsittelystä:
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastus:

s. 297
16/2017

Päätösehdotus hyväksyttiin.

YPÄJÄN KUNTA
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KH 209 §

PÖYTÄKIRJA
24.10.2017

s. 298
16/2017

Lausuntopyyntö Hämeen liiton toiminta- ja taloussuunnitelmasta 20182019 ja talousarviosta vuodelle 2018

Aiempi käsittely:
Selostus:

Hämeen liiton perussopimuksen 22 §:n mukaan taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille varataan tilaisuus esityksen tekemiseen Hämeen liiton toiminnan kehittämiseksi ja painopisteiksi. Toiminta- ja taloussuunnitelman luonnos on toimitettava jäsenkuntiin lausunnoille syyskuun
loppuun mennessä.
Maakuntahallitus käsitteli 18.9.2017 § 132 luonnoksen Hämeen liiton toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2018 – 2019 ja talousarvioksi vuodelle 2018 ja päätti pyytää perussopimuksen mukaisesti jäsenkunnilta
esitykset Hämeen liiton toiminnan kehittämiseksi.
Toiminnan ja talouden suunnittelun perustana on maakuntien liitoille säädettyjen lakisääteisten tehtävien hoitaminen. Lisäksi Hämeen liitolle hyväksytty strategia ohjaa toiminnan suunnittelua. Toiminnan ja talouden
suunnittelussa on huomioitu maakuntauudistuksen esivalmistelun jatkuminen osana liiton toimintaa vuoden 2018 puoleen väliin saakka niiden tietojen mukaisesti, jotka uudistuksen valtakunnallisesta etenemisestä ja sen
rahoituksesta on tiedossa.
Hämeen liiton lakisääteisen toiminnan taloudellisen perustan muodostavat
jäsenkuntien maksut liitolle. Maakuntahallitus ja kuntajohtajat ovat linjanneet suunnittelun lähtökohdaksi, että jäsenkuntien maksamaa jäsenmaksujen summaa ei nosteta.
Kesäyliopiston toiminnassa koulutuksista saatavat kurssimaksut ovat määräävä tekijä koulutusten toteutumisessa ja kesäyliopistotoiminnan tuottojen
kertymisessä.
Käyttötalousosan toimintatuotoissa jäsenkuntien maksuosuuksien yhteismäärä on sama kuin vuosina 2016 ja 2017. Kuntakohtaiset maksuosuudet
voivat hieman muuttua vuodesta 2017, mikäli verotulojen kertymien suhteissa tapahtuu jäsenkuntien välillä muutoksia. Tilikauden alijäämä vuoden
2018 talousarviossa on pienempi kuin 2017. Investointiosassa ei esitetä
tehtäväksi uusia varauksia suunnitelmakaudelle.
Luonnos Hämeen liiton toiminta- ja taloussuunnitelmaksi 2018 – 2019 ja
talousarvioksi on esityslistan oheismateriaalina.

Valmistelija:

Taloussihteeri Pirjo-Maarit Hellman, p. 02 762 652 15

Päätösehdotus:

Ypäjän kunnalla ei ole huomautettavaa Hämeen liiton toiminta- ja taloussuunnitelmaan 2018 – 2019 ja talousarvioon 2018.

Käsittelystä:
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastus:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

YPÄJÄN KUNTA
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PÖYTÄKIRJA
24.10.2017

s. 299
16/2017

Määräalan myynti Kylä-Uotilan tilasta

Aiempi käsittely:
Selostus:

Ypäjän kunnanhallituksen johtosäännön 4 §:n 5. kohdan mukaisesti kunnanhallitus päättää asemakaavatonttien ja haja-asutusalueen rakennustonttien myymisestä noudattaen valtuuston antamia yleisperusteita.
Edelleen 9 §:n 4. kohdan mukaisesti kunnanjohtaja päättää asemakaavatonttien myymisestä ja rakentamiskehotuksen antamisesta.
Kirjausmuodolla kunnanhallituksen ratkaisuvalta on siirretty asemakaavatonttien osalta kunnanjohtajalle päivittäistoiminnassa.
Kurjenmäen asemakaava-alueella auto- ja kuljetuskaluston huoltoa ja korjaustoimintaa harjoittavan JL Raskastekniikka Oy:n kanssa on käyty neuvotteluja lisämaan myynnistä yrityksen tulevia toiminnan laajennustarpeita
varten. Ypäjän kunta omistaa alueelta Kylä-Uotilan tilan 981-403-13-34. JL
Raskastekniikka Oy ostaisi noin 2,5 ha määräalan Kylä-Uotilan tilasta,
pääosa määrä-alasta kuuluu Kurjenmäen asemakaava-alueeseen ja alue
on kaavassa merkitty MA-alueeksi, maisemallisesti tärkeäksi peltoalueeksi, kartta määrä-alasta ja asemakaavaote ovat esityslistan oheismateriaaleina.
Asia on kunnanjohtajan päätettävissä johtosäännön päätösoikeuksien
mukaisesti, mutta tulee kunnanhallituksen käsittelyyn, koska JL Raskastekniikka Oy on tarjoutunut ostamaan ko. määräalan Kurjenmäen asemakaava-alueen yritystonttien hinnalla eli 0,1 €/m2. MA-alueita ei ole kunnassa erikseen hinnoiteltu. Muista määrä-alakauppaan liittyvistä ehdoista sovittaisiin tarkemmin kauppakirjassa.
Yritys- ja elinvoima-arvioinnista: kaupan mahdollistamisella kunta tukee
yleisesti yrityksen laajentamismahdollisuuksia oman kunnan alueella, nykyisen toiminnan yhteydessä. Päätös on näin myös kunnan kauden 20182021 strategialuonnoksen valintojen mukainen.

Valmistelija:

Tekninen johtaja Jouko Käkönen, p. 02 762 652 41

Päätösehdotus:

Kunta myy mainitun määräalan JL Raskastekniikka Oy:lle 0,1 euron neliömetrihinnalla (yht. 2500,00 eur) ja valtuuttaa teknisen johtajan sopimaan
kaupan tarkemmat ehdot.

Käsittelystä:
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastus:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

YPÄJÄN KUNTA
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KH 211 §

PÖYTÄKIRJA
24.10.2017

s. 300
16/2017

Vastine Markkinaoikeudelle Terveystalo Oy:n oikeudenkäyntikuluvaatimuksessa

Aiempi käsittely:

KH
KV
KH
KH
KV
KH

9.5.2017 67 §
31.5.2017 11 §
8.8.2017 145 §
17.8.2017 157 §
24.8.2017 39 §
31.8.2017 179 §

Selostus:

Terveystalo Oy hakee Markkinaoikeudelta päätöstä oikeudenkäyntikuluvaatimukseen koskien Ypäjän kunnanhallituksen 9.5.2017 67 § ja edelleen
valtuuston 31.5.2017 11 § koskien Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän, Forssan kaupungin, Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän
kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon ulkoistamista ja Pihlajalinnan valintaa
yhteisyrityskumppaniksi. Kuluina Ypäjän kunnan osalta esitetään yht.
1678,00 euroa.
Kunnalle on varattu mahdollisuus lausua asiassa 27.10.2017 mennessä
(aiemmasta 23.10.2017 pidennetty määräaika, myönnetty 19.10.2017).
Kuluvaatimus erittelyineen on toimitettu oheismateriaalina.

Valmistelija:

vt. kunnanjohtaja Sam Vuorinen, p. 02 762 652 00

Päätösehdotus:

Ypäjän kunta toteaa Markkinaoikeudelle lausuntonaan, ettei se pidä Terveystalo Oy:n asiaa hoitavan asianajotoimisto Hannes Snellmanin esittämiä kuluvaateita sellaisenaan todennäköisinä ja pyytää vaateen kohtuullistamista.
Asiassa asianajotoimiston Markkinaoikeudelle aikaisemmin toimittamat
kaupunkia ja kuntia koskevat vaatimukset ja asiakirjat ovat olleet keskenään siten verrattain samansisältöisiä, paikoin jopa identtisiä, ettei useiden
tuntien syntynyttä työtä voida pitää tosiasiallisena Ypäjän kuntaa koskevilta osin. Ypäjän kunta katsoo olevansa korvausvelvollinen 18. ja 27.6. esitetyistä yhteensä 2,5 tunnin toimenpiteistä ja näistä aiheutuneista kuluista
kokonaisuudessaan vain 1,5 tunnin osalta (selvitykset 1t, laatiminen 0,5t)
ja pyytää Markkinaoikeutta kohtuullistamaan vaateen tältä osin 950,00
eurosta 380,00 euroon.

Käsittelystä:
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastus:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus
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PÖYTÄKIRJA
24.10.2017

s. 301
16/2017

Ystävyyskaupunkiyhteistyön tiivistäminen Unkariin

Aiempi käsittely:

KH

20.9.2017 197 §

Selostus:

Kunnanjohtaja vieraili Ypäjän ystävyyskaupunki Bábolnan kaupungiksijulistamisen vuosijuhlassa 6.-7.10.2017. Matkan aikana sovittiin ystävyyskaupunkiyhteistyön tiivistämisestä järjestötason ja kuntalaisten hyväksi.
Ensivaiheessa yhteistyötä tehostetaan kulttuurin, hevosalan, nuorison,
koulutuksen ja metsästyksen puitteissa.
Muistio 6.10.2017 Unkarissa käydyistä keskusteluista on toimitettu oheismateriaalina.

Valmistelija:

vt. kunnanjohtaja Sam Vuorinen, p. 02 762 652 00

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus hyväksyy esitetyt yhteistyön alat ja käy keskustelua niiden
käytännön toteutuksesta.

Käsittelystä:
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastus:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

PÖYTÄKIRJA
24.10.2017

KH 213 §

Muut asiat

Selostus:

 Vuorisen liikenne Oy, reittiliikenneluvan peruutus

s. 302
16/2017

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) on
29.9.2017 vastaanottanut Vuorisen Liikenne Oy:n reittiliikenneluvan
peruutushakemuksen (UUDELY/2956/2014), jossa esitettiin reittiliikenneluvan lopettamista 29.12.2017 lukien reitillä Loimaa-JokioinenForssa / Forssa-Jokioinen-Loimaa / Loimaa-Ypäjä-Jokioinen-Forssa
(REITTI-563554). Hakemus on perusteltu tuloja suuremmilla liikennöintikuluilla. ELY-keskus pyysi 2.10.2017 Loimaan ja Forssan kaupungeilta sekä Ypäjän ja Jokioisten kunnilta 10.10.2017 mennessä
kannanottoa a) vuorojen tarpeellisuudesta ja b) osallistumista hankintaan kuntamaksuosuuksin (arvio yht. n. 22.000,00 eur).
Kaupunkien, kuntien sekä Hevosopiston ja Forssan yhteislyseon
kannanotot annettiin määräajassa ja ovat oheismateriaalina.
16.10.2017 kunta vastaanotti ELY-keskukselta ilmoituksen reittiliikenneluvan peruuttamisesta esitetysti, jotta liikenne voidaan kilpailuttaa uusiksi siten, että korvaava liikenne alkaisi vuoden 2018 alusta. Asian käsittely on kesken.
Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.
 Kunnan omistaman hevosen tiineydestä aiheutuvat kulut
Kunnan omistama, Hevosopiston ylläpitämä hevonen, Parpara, on
tiineenä. Asiasta on aiheutunut sekä siitoskuluja että myöhemmin
varsamaksuja. Kunnan tulee ottaa kanta asiassa kustannustenjakoon.
Päätösehdotus: Kunta korvaa varsamaksut
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.
 Kunnanhallituksen vierailu Hämeen Liittoon, maakuntajohtajan kutsu
Hämeen maakuntajohtaja on kutsunut jäsenkuntiensa hallitukset ja
valtuuston puheenjohtajiston keskustelu- ja verkostoitumistilaisuuteen 9.11.2017 Tervakoskelle. Tilaisuudessa esitellään liiton toimintaa sekä liiton ja Kanta-Hämeen ajankohtaisia asioita. Tilaisuus järjestetään seudullisena. Kutsu on oheismateriaalina, ilmoittautuminen
26.10.2017 mennessä.
Päätösehdotus: Kutsutut päättävät osallistumisestaan kootusti.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.
 Kunniakuntalaisuus-tunnustuksen käyttöönotto
SOTE- ja maakuntauudistuksessa kunnat hakevat uutta suuntaa,
pyrkivät erottumaan, lisäämään omaleimaisuuttaan ja yhteisöllisyyttään. Epävirallinen kunniakuntalainen -tunnustus olisi käytössä kesäisten Ypäjän Kertun ja Pertun rinnalla tunnustuksena ympäri vuoden.
Pöytäkirjan tarkastus:

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

PÖYTÄKIRJA
24.10.2017

s. 303
16/2017

Päätösehdotus: Kunniakuntalainen -tunnustus otetaan käyttöön
epävirallisena. Käytöstä päättää kunnanhallitus asiakohtaisesti esitettävien perustelujen pohjalta. Nimetään kymmenen vuotta kunnan
vammais-, vanhus- ja kuntoutustyössä pyyteettömästi toiminut Sirpa
Ryypön Börje-alpakka Ypäjän 1. kunniakuntalaiseksi 3.12.2017 lukien.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.
 Savuton kunta -ohjelmaan osallistuminen
Suomen kunnista 83 %, 258 kuntaa on tehnyt savuttomuuspäätöksen. Savuttomuus säästää työnantajan kustannuksia ja kaventaa
huomattavasti terveyseroja kunnissa. Tiedot ohjelmasta ovat oheismateriaalina.
Päätösehdotus: Ypäjän kunta lähtee ennaltaehkäisevän terveysvaikutuksen periaatteella mukaan ohjelmaan.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.
 Loppuvuoden kokousaikataulut vrt. strategia- ja talousarviotyö
Talousarvion, kuntastrategian, budjetin sekä kunnallis- ja kiinteistöveroprosenttien loppuvuoden käsittely- ja kokousaikataulut tulee limittää järkevästi. Esitys aikatauluista on seuraava:
-

-

-

-

Kunnanhallitus TI 14.11. esitetään pidettäväksi TO 2.11. klo
18:00, aiheena kunnallis- ja kiinteistöveroprosentit esitettäväksi valtuustolle (määräaika Verohallinnolle 17.11., VeromenettelyL 91 a §)
Kunnanvaltuusto KE 15.11., klo 18:30 kunnallis- ja kiinteistöveroprosenteista päättäminen
Kunnanhallitus TI 21.11., klo 18:00 aiheena budjetin ja talousarvion säästöt ja leikkaukset, talouden tasapainottamistoimenpiteet
Kunnanhallitus MA 4.12., klo 18:00 esitys valtuustolle strategiasta ja talousarviosta, kunnanhallituksen kevään kokousajat
Kunnanvaltuusto 14.12., klo 18:30 strategian ja talousarvion
käsittely

Päätösehdotus: Hyväksytään
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.
 Kunnanviraston joulusulku ajalla 25.12.2017 – 1.1.2018.
Kunnanhallituksen johtosäännön 4 §:n 22. kohdan mukaan kunnanviraston yli kahden vuorokauden pituisesta suljettuna pitämisestä
päättää kunnanhallitus. Kunnanvirasto pidetään suljettuna joulun välipäivät, muutoin noudatetaan arkipyhien kiinnioloa. Kokonaisjoulusulku pidetään ajalla 25.12.2017 - 1.1.2018, mille ajalle kohdennetaan henkilöstön lomat. Joulusulku ei vaikuta viraston toimintaan eikä presidentinvaalien ennakkoäänestykseen.
Päätösehdotus: Hyväksytään
Pöytäkirjan tarkastus:

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

PÖYTÄKIRJA
24.10.2017
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija:
Käsittelystä:

Pöytäkirjan tarkastus:

vt. kunnanjohtaja Sam Vuorinen, p. 02 762 652 00
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KH 214 §

Ilmoitusasiat

Selostus:

 Kunnanjohtajan suulliset matkaraportit Tanska (10.-11.9.), Unkari (6.7.10.), Belgia (9.-12.10.)
 Seutukunnan imago- ja vetovoimahankkeen suunnitteluseminaari 26.27.10.2017, osallistuvat kunnanjohtaja, kunnanhallituksen pj./1. vpj., kunnanvaltuuston pj., yrittäjäyhdistyksen pj. Ohjelma nähtävillä kokouksessa
tarvittaessa
 Valtuuston strategiaseminaari 31.10. (ei julkinen)
 Kirjasto ja Ypäjänkylän lainausasema kiinni ajalla 30.10.-12.11.2017
tietojärjestelmävaihdon vuoksi (myös viranhaltijapäätös)
 HÄME17 valmiusharjoitus 7.-9.11.2017 sitoo henkilöstöstä 7.11. kunnanjohtajan, teknisen johtajan, sivistystoimenjohtajan sekä puhtaus- ja ruokapalvelupäällikön, sekä 8.-9.11. em. lisäksi taloussihteerin ja kaksi toimistosihteeriä.
 Ypäjän kunnan jouluruokailu 18.12.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastus:

Merkittiin tiedoksi.
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Oikaisuvaatimusohjeet ja muutoksenhakukiellot
OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Seuraavissa asiakohdissa (alla, §) tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa hakea niihin oikaisua. Oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu
tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
sekä kunnan jäsen. Kuntayhtymän viranomaisen päätöksestä oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä myös kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen sekä kuntien yhteisen toimielimen päätöksestä sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen (Kuntalaki 134 §).
Pykälät: 206 – 207, 210
Oikaisuvaatimus osoitetaan:
Postitse os.:
Ypäjän kunta
Kunnanhallitus
Perttulantie 20
32100 YPÄJÄ
Tai saman sisältöisenä ja allekirjoitettuna sähköpostin liitteenä os. kunta@ypaja.fi
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista (KuntaL 138
§). Päätösten katsotaan tulleen yleisesti tietoon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun
pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa (KuntaL 140 §). Tuolloin myös 14 päivän
oikaisuvaatimusaika alkaa kulua.
Allekirjoitetusta oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Seuraavissa asiakohdissa (alla, §) tehdyistä päätöksistä ei saa hakea kuntalain 136 §:n
mukaan oikaisua, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
Pykälät: 199 – 205, 208 – 209, 211 - 214

Tätä ohjetta yksityiskohtaisempi oikaisuvaatimusohje liitetään vain asianosaisille lähetettyihin pöytäkirjanotteisiin.

Pöytäkirjan tarkastus:

