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YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

Kokousaika:
Kokouspaikka:

PÖYTÄKIRJA
24.4.2018

s. 132
6/2018

24.4.2018 klo 18.00 – 19.48
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
Talouspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä
Nuorisovaltuuston edustaja

Vakuudeksi

Matti Alanko
Puheenjohtaja

Pirjo-Maarit Hellman
Pöytäkirjanpitäjä

Mirja Jokio
Pöytäkirjan tarkastaja

Susanna Romu
Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjan
nähtävänäpito

Päätöksen mukaan § 76

Maarit Anttila
Ilmoitustaulunhoitaja

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus
KH 75 §
Selostus:

PÖYTÄKIRJA
24.4.2018

s. 133
6/2018

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 20.4.2018. 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.

Otteet/tiedoksi:

-

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

KH 76 §
Selostus:

PÖYTÄKIRJA
24.4.2018

s. 134
6/2018

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
(edelliset KH 10.4.2018 Matti Alanko, Markku Leppälahti).
2. Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan perjantaina 27.4.2018. Tarkastettu pöytäkirja pidetään sähköisesti nähtävänä maanantaina
30.4.2018 klo 09.00 alkaen kunnan yleisillä internetsivuilla ja kunnanviraston palvelupisteellä klo 09.00-13.00. Pöytäkirjan katsotaan tulleen
yleisesti tietoon 8.5.2018.

Käsittelystä:
Päätös:

Otteet/tiedoksi:

1. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mirja Jokio ja Susanna Romu.
2. Päätösehdotus hyväksyttiin.
-

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

KH 77 §

PÖYTÄKIRJA
24.4.2018

s. 135
6/2018

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.

Otteet/tiedoksi:

-

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

KH 78 §
Selostus:

PÖYTÄKIRJA
24.4.2018

s. 136
6/2018

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:
- tekninen lautakunta 4.4.2018
- rakennuslautakunta 5.4.2018
- tarkastuslautakunta 17.4.2018
Valmistelija:

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

Päätösehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Käsittelystä:
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Otteet/tiedoksi:

-

YPÄJÄN KUNTA
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PÖYTÄKIRJA
24.4.2018

s. 137
6/2018

Saapuneet asiakirjat

Selostus:

Asiakirjat
− Jokioisten kunta, kunnanhallitus 26.3.2018 § 78, Forssan kaupungin
ja Jokioisten, Humppilan, Ypäjän sekä Tammelan kuntien välisen
matkailupalvelujen tuottamista koskevan sopimuksen irtisanominen
− Tammelan kunta, kunnanhallitus 26.3.2018 § 74, Forssan kaupungin
ja Tammelan kunnan välisen matkailuneuvontapalveluiden järjestämistä koskevan sopimuksen irtisanominen
− Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä, yhtymähallitus 26.3.2018 §
27, Lausunto Ypäjän kirkonkylän asemakaavan kaavaluonnoksesta
− Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä, yhtymähallituksen pöytäkirja 3/2018 26.3.2018
− Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä, yhtymähallituksen pöytäkirja 4/2018 6.4.2018
− Oikeusministeriö, OM 11/51/2018, Vuonna 2018 mahdollisesti toimitettavat maakuntavaalit: Äänestyspaikkojen määrääminen ja niistä
ilmoittaminen,
vaalimateriaali,
vaalitietojärjestelmien
käyttö
ym./16.4.2018

Valmistelija:

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

Päätösehdotus:

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

Käsittelystä:
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Otteet/tiedoksi:

-

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

KH 80 §

PÖYTÄKIRJA
24.4.2018

s. 138
6/2018

Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta

Selostus:

−

kunnanjohtaja
§-

−

talouspäällikkö
§-

−

puhtaus- ja ruokapalvelupäällikkö
§-

−

rehtori
§-

−

va. kirjastonjohtaja
§-

−

lomituspalvelupäällikkö
§ 447 Vahingonkorvaus Vesa Ryhtä

−

rakennustarkastaja
§ 9 Rakennuslupa Heikki Levomäki
§ 10 Rakennuslupa Kari Savolainen
§ 11 Toimenpidelupa Mika Salmi

−

varhaiskasvatusjohtaja
§-

−

tekninen johtaja
§-

Valmistelija:

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

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus merkitsee tehdyt päätökset tiedoksi, eikä käytä niihin ottooikeuttaan.

Käsittelystä:
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Otteet/tiedoksi:

-

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

KH 81 §

PÖYTÄKIRJA
24.4.2018

s. 139
6/2018

Yleisen vaalikelpoisuuden menettäminen kunnan luottamustoimiin (Silja
Haavisto) ja rakennuslautakunnan varajäsenen valinta

Aiempi käsittely:
Selostus:

Ypäjän kunnan rakennuslautakunnan varajäsen Silja Haavisto (Suomen
Keskusta) on 6.4.2018 toimittamallaan sähköpostilla ilmoittanut kotikuntansa vakinaisesta muutoksesta.
Kuntalain 71 § säätää yleisestä vaalikelpoisuudesta kunnan luottamustoimeen. Lainkohdan mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on
henkilö, jonka kotikunta kyseinen kunta on. Haaviston yleinen vaalikelpoisuus ei tältä osin enää täyty. Kuntalain 70 §:n mukaisesti vaalikelpoisuuden menetys todetaan valinnan tehneessä toimielimessä, joka valitsee niin
ikään uuden luottamushenkilön toimeensa toimielimen jäljellä olevaksi
toimikaudeksi. Edelleen kuntalain 79 §:n mukaan luottamushenkilö pysyy
toimessaan siihen saakka, kunnes uusi luottamushenkilö on valittu. Asia
on täytäntöön pantavissa valtuuston kokouksesta lukien.
Rakennuslautakunta on valittu kunnanvaltuuston kokouksessa 28.6.2017
19 §. Valtuuston tulee päättää uuden rakennuslautakunnan varajäsenen
valinnasta toimikaudelle 2018−2021.

Valmistelija:

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

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se
1. toteaa Silja Haaviston luottamustoimet Ypäjän kunnassa päättyneeksi yleisen vaalikelpoisuuden menettämisen johdosta ja
2. valitsee
rakennuslautakunnan
varajäsenen
toimikaudelle
2018−2021.

Käsittelystä:
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Otteet/tiedoksi:

Rakennuslautakunta (asian eteneminen)

YPÄJÄN KUNTA
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KH 82 §
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24.4.2018

s. 140
6/2018

Yleisen vaalikelpoisuuden menettäminen kunnan luottamustoimiin (Juha
Mäenpää), valtuuston varavaltuutetun kutsuminen ja sivistyslautakunnan
varapuheenjohtajan valinta

Aiempi käsittely:
Selostus:

Ypäjän kunnanvaltuuston varavaltuutettu ja sivistyslautakunnan varapuheenjohtaja Juha Mäenpää (Suomen Keskusta) on 10.4.2018 toimittamallaan sähköpostilla ilmoittanut kotikuntansa vakinaisesta muutoksesta.
Kuntalain 71 § säätää yleisestä vaalikelpoisuudesta kunnan luottamustoimeen. Lainkohdan mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on
henkilö, jonka kotikunta kyseinen kunta on. Mäenpään yleinen vaalikelpoisuus ei tältä osin enää täyty. Kuntalain 70 §:n mukaisesti vaalikelpoisuuden menetys todetaan valinnan tehneessä toimielimessä, joka valitsee niin
ikään uuden luottamushenkilön toimeensa toimielimen jäljellä olevaksi
toimikaudeksi. Vaaleilla valittujen valtuutettujen ja varavaltuutettujen osalta
asian ratkaisee aina valtuusto. Edelleen kuntalain 79 §:n mukaan luottamushenkilö pysyy toimessaan siihen saakka, kunnes uusi luottamushenkilö on valittu. Asia on täytäntöön pantavissa valtuuston kokouksesta lukien.
Edelleen kuntalain 17 §:n mukaan varavaltuutetut määräytyvät kuntavaalituloksen mukaisesti. Varavaltuutetut kutsutaan kunkin puolueen ensimmäisistä valitsematta jääneistä ehdokkaista varsinaisten jäsenten sijaan.
Jos asianomaisen puolueen varavaltuutetut loppuvat, eikä kaikkia varavaltuutetun toimia saada täytetyiksi, määrä jää vajaaksi.
Suomen Keskustan kuntavaaleissa 9.4.2017 Ypäjällä saaman tarkastuslasketun ja vahvistetun tuloksen mukaisesti varavaltuutetuksi tulisi kutsua
Anu Poso (Keskusvaalilautakunta 12.4.2017 24 §).
Kunnanvaltuuston tulee päättää niin ikään sivistyslautakunnan varapuheenjohtajan valinnasta.
-LOUNAIS-HÄMEEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄHALLITUKSEN JÄSENYYDESTÄ
Juha Mäenpää on valittu Ypäjän kunnan edustajana Lounais-Hämeen
koulutuskuntayhtymän (LHKK) yhtymähallitukseen varsinaiseksi jäseneksi
yhtymävaltuuston kokouksessa 26.9.2017 31 §. Henkilökohtaiseksi varajäseneksi on valittu Kari Leppälahti (KESK). Koulutuskuntayhtymän perussopimuksen 13 §:n mukaan yhtymähallituksessa tulee olla jäseniä kaikista
kuntayhtymän jäsenkunnista ja sen kokoonpano muodostettava siten, että
se vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien poliittisten ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta kuntayhtymän alueella.
Kuntalain 76 §:n mukaisesti vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin on
henkilö, joka mainitun 71 §:n mukaan on vaalikelpoinen myös kuntayhtymän jäsenkunnan luottamustoimeen. Näin ollen Mäenpään kelpoisuus
myöskään kuntayhtymän toimielimiin ei enää täyty.
Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän yhtymähallitukseen tulee valita
Ypäjältä Suomen keskustan edustaja Mäenpään tilalle varsinaiseksi jäseneksi. LHKK:n perussopimuksen 11 §:n mukaan yhtymähallituksen valitsee yhtymävaltuusto.

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

PÖYTÄKIRJA
24.4.2018

s. 141
6/2018

Valmistelija:

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

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se
1. toteaa Juha Mäenpään luottamustoimet Ypäjän kunnassa päättyneeksi yleisen vaalikelpoisuuden menettämisen johdosta ja
2. kutsuu Suomen Keskustan varavaltuutetuksi Anu Poson ja
3. valitsee sivistyslautakunnan varapuheenjohtajan toimikaudelle
2018−2021.
Lisäksi kunnanhallitus suosittaa Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän
yhtymähallitukselle, että se ryhtyy toimenpiteisiin kokoonpanonsa tarkastamiseksi Juha Mäenpään yleisen vaalikelpoisuuden menettämisen johdosta.

Käsittelystä:
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Otteet/tiedoksi:

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä, kirjaamo@lhkk.fi (asian eteneminen)
Sivistyslautakunta (asian eteneminen)

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

KH 83 §

PÖYTÄKIRJA
24.4.2018

s. 142
6/2018

Ypäjän kunnan ehdotukset Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin vuoden
2019 talousarvioon ja taloussuunnitelmaan 2019-2022

Aiempi käsittely:
Selostus:

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on 6.4.2018 pyytänyt jäsenkunniltaan sekä alueen terveyskeskuksilta ja Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymältä ehdotuksia koskien sairaanhoitopiirin talousarviota
2019 ja taloussuunnitelmaa 2019-2022. Ehdotusten toivotaan tuottavan
tietoa palvelujen tulevaan käyttöön vaikuttavista muutostekijöistä sekä
tarpeista erikoissairaanhoidon suuntaamiseen ja painotukseen.
Ehdotukset pyydetään toimittamaan 4.5.2018 mennessä. Varsinainen ehdotuspyyntö on oheismateriaalina.

Valmistelija:

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

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus ohjeistaa hallintotoimialaa laatimaan ehdotuksen.

Käsittelystä:
Päätös:

Kunnanhallitus päätti, että Ypäjän kunta yhtyy Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen 23.4.2018 antamaan ehdotukseen.

Otteet/tiedoksi:

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, kirjaamo@khshp.fi
(ml. laadittava ehdotus)

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

KH 84 §
Selostus:

PÖYTÄKIRJA
24.4.2018

s. 143
6/2018

Muut asiat
−

Hiihtosuunnistaja Salla Koskelan muistaminen
Aikaisempi käsittely KH 18.1.2018 17 §
”Ypäjäläislähtöinen Salla Koskela on ansioitunut muun muassa MMja SM-tasoilla hiihtosuunnistuksessa. Lisäksi Koskela valittiin Forssan Lehden lukijaäänestyksessä vuoden urheilijaksi 2017 päättyneen vuoden lopulla.
Esitys: Kunnanhallitus käy keskustelun Salla Koskelan muistamisesta ja asian markkinointiviestinnällisestä mahdollisuudesta.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.”
-Kunnanjohtaja on ollut yhteydessä Suomen suunnistusliiton myyntija markkinointipäällikköön, jonka kanssa jatkotyöstä on keskusteltu.
Jatkokeskustelun mahdollistamiseksi kunnanhallituksen tulisi päättää yhteistyösumma.
Esitys: Kunnanhallitus päättää yhteistyösumman suuruuden.
Päätös: Kunnanhallitus
3 000,00 euroa.

päätti

yhteistyösummaksi

Otteet/tiedoksi: Valmistelija:

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

2 000,00

–

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

KH 85 §
Selostus:

PÖYTÄKIRJA
24.4.2018

s. 144
6/2018

Ilmoitusasiat
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Puheenjohtajiston perustamiskokous 25.4. klo 17, valtuustosali
Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n keskustelutilaisuus ja yhtiökokous
2.5.2018, Forssa
Kunnanjohtaja HHJ-koulutuksessa 7.5.2018 alk. (5x), Hämeenlinna
Seutuneuvosto 22.5.2018, Humppila
Finn Horse Tours -tavaramerkin omistajuuden tilanne
Arvonimiasiat
Oma Hämeen Oma maakunta -tilaisuus 15.5.2018 klo 9.30, Hämeenlinna
Elinvoima-iltapäivä 30.5.2018 klo 13.00, Hämeenlinna
Kansallisen veteraanipäivän seppeleenlaskut 29.4.2018 Ypäjällä
Kaatuneitten muistopäivän seppeleenlasku 20.5.2018 Ypäjällä

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Otteet/tiedoksi:

-

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

PÖYTÄKIRJA
24.4.2018

s. 145
6/2018

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: 84
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: 75 – 83, 85

Tätä ohjetta yksityiskohtaisempi oikaisuvaatimusohje liitetään vain asianosaisille lähetettyihin
pöytäkirjanotteisiin.

