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Kokouspaikka:

PÖYTÄKIRJA
4.12.2017

s. 338
19/2017

4.12.2017 klo 18.00 – 21.58
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

Jouko Käkönen
Heikki Vainio

Tekninen johtaja
Sivistystoimen toimialapäällikkö, rehtori

Vakuudeksi

Markku Saastamoinen
Puheenjohtaja

Pirjo-Maarit Hellman
Pöytäkirjanpitäjä

Matti Alanko
Pöytäkirjan tarkastaja

Markku Leppälahti
Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjan
nähtävänäpito

Päätöksen mukaan § 242

Maarit Anttila
Ilmoitustaulunhoitaja
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KH 241 §

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Selostus:

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 30.11.2017. Kokouksesta on
tiedotettu kunnan internetsivuilla samana päivänä.

Valmistelija:

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

Päätösehdotus:

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Käsittelystä:
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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KH 242 §

Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänäpito sekä ääntenlaskijat

Selostus:

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 torstaina 7.12.2017. Tarkastettu pöytäkirja pidetään sähköisesti nähtävänä perjantaina 8.12.2017
klo 09.00 alkaen kunnan yleisillä internetsivuilla ja kunnanviraston palvelupisteellä klo 09.00-13.00. Pöytäkirjan katsotaan tulleen yleisesti
tietoon 18.12.2017.

Käsittelystä:
Päätös:

1. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Matti Alanko ja Markku Leppälahti.
2. Päätösehdotus hyväksyttiin.
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KH 243 §

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:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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KH 244 §

Toimielinten pöytäkirjat

Selostus:

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:



Työsuojeluvaalin vaalitoimikunta 30.10.2017
Yhteistyötoimikunta 17.11.2017

Valmistelija:

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

Päätösehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Käsittelystä:
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Saapuneet asiakirjat

Selostus:

Asiakirjat
 Forssan kaupunki, valtuusto 13.11.2017 § 85, Jätelautakunnan
varapuheenjohtajan valinta
 Pääesikunta, operatiivinen osasto, lausunto AN20752
295/10.03/2017, Humppilan ja Ypäjän Tyrinselän tuulivoimahankkeen korotusten hyväksyttävyydestä/16.11.2017
 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, päätös
UUDELY/2172/2017, Joukkoliikenteen valtionavustuksen maksaminen (11,50 €) /20.11.2017
 Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, hallituksen pöytäkirja 11/2017 21.11.2017

Valmistelija:

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

Päätösehdotus:

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

Käsittelystä:
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Viranhaltijapäätökset

Selostus:

Ei asioita

Valmistelija:

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

Päätösehdotus:
Käsittelystä:
Päätös:

-
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KH 247 §

Talousarvio 2018, taloussuunnitelma 2018 – 2020, investointisuunnitelma 2018 - 2021

Aiempi käsittely:

KH 2.11.2017 223 §
KH 21.11.2017 238 §

Selostus:

”Esitellään vuodelle 2018 talousarvioluonnos, joka on toimitettu oheismateriaalina.
Sekä vuoden 2016 että 2017 talousarviot ovat olleet alijäämäisiä. Valtionosuusennuste vuodelle 2018 on noin 600.000,00 euroa pienempi verrattuna vuoden 2017 talousarvioon. Valtionosuuksien pudotuksella on merkittävä vaikutus vuoden 2018 talousarvioluonnoksen alijäämän määrään.
Toimialajohtajat ovat kuultavina kokouksessa.
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus asettaa säästötavoitteen talousarviovuodelle 2018 ja velvoittaa johtoryhmää tarkentamaan lopullisen talousarvion sen mukaisesti.
Käsittelyä jatketaan kunnanhallituksessa 21.11.2017.
Käsittelystä:
Kunnanjohtaja ehdotti muutetusti, että kunnanhallitus asettaa 300.000,00
euron säästötavoitteen talousarviovuodelle 2018 ja velvoittaa johtoryhmää
tarkentaman lopullisen talousarvion sen mukaisesti. Käsittelyä jatketaan
kunnanhallituksessa 21.11.2017.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.”
-Johtoryhmä kokoontui 13.11.2017 ja kävi läpi eri toimialojen budjettivarauksia. Toimintatuottojen lisäyksiä ja toimintakuluista saatavia säästöjä
tarkennettiin.
Tarkennettu talousarvioluonnos on toimitettu oheismateriaalina. Toimialajohtajat ovat kokouksessa kuultavina.
Kunnanhallitus toteaa johtoryhmän talousarvioehdotuksen vuodelle 2018
ja velvoittaa lautakunnat tarkennuksiin. Lopullinen talousarvioehdotus
valmistellaan kunnanhallituksessa 4.12.2018.
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus toteaa johtoryhmän talousarvioehdotuksen vuodelle 2018
ja velvoittaa lautakunnat tarkennuksiin. Lopullinen talousarvioehdotus
valmistellaan kunnanhallituksessa 4.12.2018.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.”
--
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Talousarvion toimintatuottoja ja -kuluja on tarkennettu 21.11. tilanteesta.
Merkittävimmät tarkennukset:




päivitetty ennuste lisää Ypäjän osalta valtionosuutta n. 47.000 euroa edelliseen verrattuna
lomituspalvelujen hallinnosta vähennetään yksi lomituspalveluohjaajan toimi, kustannusvaikutus 39.000 euroa
Levän koulua esitetään suljettavaksi 1.8.2018, säästövaikutus n.
42.000 euroa.

Talousarvion 2018 vuosikate on 72.500 euroa, poistot 600.300 euroa ja
tilikauden alijäämä 515.100 euroa.
Tarkennettu talousarvio 2018, taloussuunnitelma 2018 – 2020 sekä investointisuunnitelma 2018 – 2021 on esityslistan liitteenä 26.
Valmistelija:

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

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus esittää vuoden 2018 talousarvion, taloussuunnitelman
2018 – 2020 sekä investointisuunnitelman 2018 – 2021 valtuustolle hyväksyttäväksi.

Käsittelystä:

Kunnanhallituksen puheenjohtaja ehdotti muutetusti, että kunnanhallitus
esittää vuoden 2018 talousarvion, taloussuunnitelman 2018 – 2020 sekä
tarkennetun investointisuunnitelman 2018 – 2021 valtuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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KH 248 §

Ypäjän kunnan strategia 2018 – 2021 ja toimeenpano-ohjelma 2018

Aiempi käsittely:

KH 8.8.2017 136 §
KH 31.8.2017 179 §

Selostus:

”Kuntalain 37 §:n mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa
valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista.
Kuntastrategiassa tulee huomioida ainakin:








kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen;
palvelujen järjestäminen ja tuottaminen;
kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet;
omistajapolitiikka;
henkilöstöpolitiikka;
kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet;
elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen.

Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä
tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien toteuttamiseen. Kuntastrategiassa tulee määritellä myös
sen toteutumisen arviointi ja seuranta. Lisäksi kuntalain 110 §:n mukaisesti talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen
turvataan. Kuntastrategia tarkistetaan vähintään kerran valtuuston
toimikaudessa.
Ypäjän kunnan strategia tulee tarkastaa valtuustokaudelle 2017 2021. Käytännön tavoitteena on luoda toiminta- ja johtamisjärjestelmälle kuntalain 37 §:n mukainen pitkän aikavälin ohjausasiakirja sisältäen konkreettisen toimintaohjelman jokaiselle valtuustokauden vuodelle erikseen. Toimintaohjelma ja talousarvio laaditaan saumattomasti. Kuntastrategian oheen laaditaan valtuustokaudelle kunnan markkinointi- ja viestintäsuunnitelma. Suunnitelma niin ikään konkretisoidaan
vuosittaisessa toimintaohjelmassa. Em. kokonaisuudella kunta toteuttaa sekä perustoiminnassaan että markkinointiviestinnässään valtuuston päättämiä suuntaviivoja ja painopisteitä. Suunnitelmalla on kokonaisuudessaan kytkös seutukunnalliseen ja maakunnalliseen elinvoimastrategiaan.
Strategiatyötä ohjaa luottamushenkilöistä koostuva ohjausryhmä, jossa on mukana kunnan johtoryhmä. Mm. kuntalaisia, yrittäjiä ja eri alueellisia yhteisöjä kuullaan valmistelutyön aikana.
Päätösehdotus:
1. Kunnanhallitus käynnistää strategiatyön valtuustokaudelle 2017 2021 ja nimeää tarpeellisekseen katsomansa määrän edustajia
ohjausryhmään kaikista valtuustoryhmistä.
2. Kunnanhallitus kartoittaa aloitusajankohtia kaksipäiväiselle strategiatyön aloitukselle elo-syyskuuksi.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin. Ohjausryhmään nimetään valtuustoryhmien puheenjohtajat sekä lisäksi kunkin ryhmän asettama lisäjäsen,
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jonka valinnassa on huomioitu sukupuolten tasa-arvo.
2. Asian käsittelyä jatketaan kunnanhallituksessa ohjausryhmän henkilövalintojen jälkeen.”
-”- Kuntastrategiatyön aloitusajankohta elo-syyskuulle 2017
KH 8.8.2017 136 § päätöksen mukainen kuntastrategian ohjausryhmä on asetettu:
▪ KESK: Markku Leppälahti, Päivi Laine
▪ KOK: Tapio Ahonen, Virve Saarikoski
▪ SDP, VAS: Mirja Jokio, Vesa Oja
▪ VIHR: Jenni Mäntynen, Juha Lundström
▪ Kunnan johtoryhmä
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.”
-Ypäjän kunnan strategian valmistelu on aloitettu ohjausryhmän johdolla 8.9.2017, jonka jälkeen on pidetty kuulemistilaisuuksia teemoittain:
- 12.9.2017 kyläyhdistykset
- 15.9.2017 lapsiperheet ja nuoret
- 21.9.2017 yrittäjyys
Strategian valmistelu on saatettu päätökseen valtuuston strategiaseminaarissa 31.10.2017.
Valmistelija:

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

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus esittää Ypäjän kunnan strategian 2018 – 2021 ja toimeenpano-ohjelman 2018 valtuustolle hyväksyttäväksi (liite 27).

Käsittelystä:
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa

Aiempi käsittely:
Selostus:

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt maakunta- ja sote-uudistusta
valmistelevilta organisaatioilta lausuntoa hallituksen esitysluonnoksesta
laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa. Linkki esitysluonnokseen ja Oma Hämeen lausuntoluonnos on toimitettu
oheismateriaalina.

Valmistelija:

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

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus ohjeistaa hallintotoimen laatimaan pyydetyn lausunnon.

Käsittelystä:
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Henkilöstöraportti 2016

Aiempi käsittely:

KH

28.2.2017 31 §

Selostus:

”Työ- ja elinkeinoministeriön kirjanpitolautakunnan kuntajaosto määrittelee
yleisohjeissaan kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta sekä kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen liitetiedoista tasekirjassa esitettävät kunnan henkilöstöä koskevat tiedot.
”Toimintakertomuksessa esitetään henkilöstömäärä, sen kokonaismuutos
tilinpäätösvuonna, palkkojen ja palkkioiden kokonaissumma tilikaudelta
sekä mahdolliset olennaiset muutokset henkilöstöä koskevissa tunnusluvuissa. Tehtäväkohtainen henkilöstömääräselvitys annetaan liitetiedoissa.
Erillisessä henkilöstötilinpäätöksessä ilmoitettujen henkilöstöä koskevien
tunnuslukujen ja muiden tietojen tulee olla yhtäpitäviä kaikkien niihin liittyvien toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksessä esitettyjen tietojen kanssa.”
Ypäjän kunnassa tasekirjaan on sisällytetty myös siihen kuulumattomia
henkilöstöraportin tietoja. Selkeämpi menettelytapa on erillisen henkilöstöraportin laatiminen tilinpäätöksen jälkeen.
Päätösehdotus:
Edellä asiakohdassa esitettyyn perustuen kunnanhallitus hyväksyy,
että selkeämmäksi menettelytavaksi, koskien henkilöstöraportin
eriyttämistä tasekirjasta, on nähtävä erillisen henkilöstöraportin laatiminen
tilinpäätöksen jälkeen.
Muutettu menettelytapa aloitetaan koskemaan näin ollen tilikauden
2016 tilinpäätöstä ja tasekirjaa.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.”
-Henkilöstöraportti 2016 on esityslistan liitteenä 28.

Valmistelija:

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

Päätösehdotus:

Henkilöstöraportti merkitään tiedoksi myös valtuustolle.

Käsittelystä:
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

KH 251 §

PÖYTÄKIRJA
4.12.2017

s. 351
19/2017

Kunnanhallituksen kokousaikataulut, kevät 2018

Aiempi käsittely:
Selostus:

Kunnanhallitus käy keskustelun kevätkauden 2018 alustavista kokousajoista.

Valmistelija:

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

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus hyväksyy kokousajat kevätkaudelle 2018.

Käsittelystä:

Kunnanhallituksen puheenjohtaja ehdotti, että kevään 2018 kunnanhallituksen kokoukset pidetään:
1/2018, TI 16.1.2018
2/2018, TI 6.2.2018
3/2018, TI 27.2.2018
4/2018, TI 20.3.2018
5/2018, TI 10.4.2018
6/2018, TI 24.4.2018
7/2018, TI 15.5.2018
8/2018, TI 5.6.2018

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

KH 252 §
Selostus:

PÖYTÄKIRJA
4.12.2017

s. 352
19/2017

Muut asiat


Työpaja Vieterin toimintasuunnitelma 2018
Työpaja Vieterin toiminta jatkuu vuoden 2019 loppuun (KH 8.8.2017
123 §). Toimintasuunnitelma vuodelle 2018 on oheismateriaalina.
Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.



Selvitystyö maakunnan järjestämisvastuulle siirtyvien sote-palveluiden
toimitilojen omistus- ja hallintamalleista
Sote- ja maakuntauudistuksen yhteydessä on kuntien ja maakunnan
välillä sovittava palvelutuotannossa tarvittavien toimitilojen vuokraamisesta kunnilta maakunnille. Sairaanhoitopiirien omaisuus siirtyy uudistuksen yhteydessä korvauksetta maakunnille, mutta perusterveydenhuollon ja sote-kuntayhtymien tilat vuokrataan maakunnalle 3+1 vuoden ajaksi.
Forssan seudulla tulee tehtäväksi kahdenlaisia sopimuksia; kuntien
omistamien tilojen vuokrasopimukset kuntien ja maakunnan kanssa ja
nykyhetkellä FSHKY:n omistamien tilojen vuokraus maakunnalle.
FSHKY lakkaa olemasta maakuntauudistuksen yhteydessä ja se puretaan.
Kuntien ja FSHKY:n väliset vuokrasopimukset ovat eräin tarkennuksin
siirrettävissä suhteellisen helposti. Sen sijaan FSHKY:n nykyisin omistamien tilojen osalta tullee muodostettavaksi keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö kuntien kesken. Tämä kiinteistöosakeyhtiö vuokraa omistamansa tilat maakunnalle.
Kunnat ovat neuvotelleet Inspira Oy:n kanssa selvityksen tekemisestä
sote-kiinteistöjen tarkoituksenmukaisesta omistus- ja hallintamallista.
Inspiran tekemä tarjous esitellään kunnanhallitukselle kokouksessa.
Selvityksen kokonaishinta on sen laajuudesta riippuen 24.150 - 29.400
euroa. Kustannukset jaetaan kuntien kesken niiden asukaslukujen
suhteessa.
Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää, että Ypäjän kunta lähtee mukaan selvitykseen.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija:

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

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

KH 253 §
Selostus:

PÖYTÄKIRJA
4.12.2017

Ilmoitusasiat



Päätös:

s. 353
19/2017

Luonnonvarakeskuksen Lounais-Hämeen tutkimusympäristön kehittämistyöryhmän loppuraportti on valmistunut. Raportti on toimitettu
oheismateriaalina (KH 31.8.2017 169 §, 178 § / KH 24.10.2017 240 §)
keskusteltiin Hämeen virkistysalueyhdistyksen tulevaisuudesta

Merkittiin tiedoksi.

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

PÖYTÄKIRJA
4.12.2017

s. 354
19/2017

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:
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: 241 - 253

Tätä ohjetta yksityiskohtaisempi oikaisuvaatimusohje liitetään vain asianosaisille lähetettyihin pöytäkirjanotteisiin.

