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YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

Kokousaika:
Kokouspaikka:

PÖYTÄKIRJA
18.1.2018

s. 1
1/2018

18.1.2018 klo 18.00 – 20.58
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
Jouko Käkönen
Jenni Moisander

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja
Kvalt. 1. vpj.
Kvalt. 2. vpj.
vt. kunnanjohtaja, esittelijä
Taloussihteeri, pöytäkirjanpitäjä
Tekninen johtaja, 8 §, 11 § klo 18.20 – 18.50
Nuorisovaltuuston edustaja

Vakuudeksi

Markku Saastamoinen
Puheenjohtaja

Pirjo-Maarit Hellman
Pöytäkirjanpitäjä

Anna-Katariina Ankelo
Pöytäkirjan tarkastaja

Anni Vääri
Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjan
nähtävänäpito

Päätöksen mukaan § 2

Maarit Anttila
Ilmoitustaulunhoitaja

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus
KH 1 §
Selostus:

PÖYTÄKIRJA
18.1.2018

s. 2
1/2018

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 12.1.2018. 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.

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

KH 2 §
Selostus:

PÖYTÄKIRJA
18.1.2018

s. 3
1/2018

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 4.12.2017 Matti Alanko, Markku Leppälahti).
2. Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan tiistaina 23.1.2018. Tarkastettu pöytäkirja pidetään sähköisesti nähtävänä keskiviikkona
24.1.2018 klo 09.00 alkaen kunnan yleisillä internetsivuilla ja kunnanviraston palvelupisteellä klo 09.00-13.00. Pöytäkirjan katsotaan tulleen
yleisesti tietoon 1.2.2018.

Käsittelystä:
Päätös:

1. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anna-Katariina Ankelo ja Anni Vääri.
2. Päätösehdotus hyväksyttiin.

YPÄJÄN KUNTA
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KH 3 §

PÖYTÄKIRJA
18.1.2018

s. 4
1/2018

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:

Kunnanhallituksen puheenjohtaja esitti muutetusti, että 11 § käsitellään 8
§:n jälkeen.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

KH 4 §
Selostus:

PÖYTÄKIRJA
18.1.2018

s. 5
1/2018

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:
 keskusvaalilautakunta 27.11.2017
 sivistyslautakunta 29.11.2017
 tekninen lautakunta 7.12.2017
 tarkastuslautakunta 8.12.2017
Valmistelija:

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

Päätösehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Käsittelystä:
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

KH 5 §
Selostus:

PÖYTÄKIRJA
18.1.2018

s. 6
1/2018

Saapuneet asiakirjat
Asiakirjat
 Ypäjän Hevossairaala Oy, yhtiökokouksen pöytäkirja 1/2017
14.6.2017 (pääomalainan korkojen takaisinmaksu)
 Verohallinto, Dnro A26/00 01 02/2017, Verotuksen oikaisulautakunnan jäsenten ja varajäsenten määrääminen/20.11.2017
 Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä, yhtymähallituksen pöytäkirja 9/2017 22.11.2017
 Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä, yhtymävaltuuston pöytäkirja 4/2017 22.11.2017
 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä, yhtymähallituksen
pöytäkirja 17/2017 24.11.2017
 Forssan kaupunki, kaupunginhallitus 27.11.2017 § 340, Forssan seudun vammaisneuvoston jäsenten valinta
 Hämeen
liitto,
maakuntavaltuuston pöytäkirja 3/2017
27.11.2017
 Jokioisten kunta, kunnanhallitus 4.12.2017 § 220, Selvitystyö
maakunnan järjestämisvastuulle siirtyvien sote-palveluiden toimitilojen omistus- ja hallintamalleista
 Humppilan kunta, kunnanhallitus 4.12.2017 § 315, KantaHämeen Romaniyhdistys ry:n hankerahoitushakemus
 Humppilan kunta, kunnanhallitus 4.12.2017 § 316, LounaPlussa ry:n työllistämishankkeen kuntarahoitus vuodelle 2018
 Humppilan kunta, kunnanhallitus 4.12.2017 § 317, LounaPlussa ry:n Leader-rahoituksen kuntaosuus
 Hattulan kunta, kunnanhallitus 4.12.2017 § 263, KantaHämeen maakunnan yhteinen elinvoimahanke: Elinvoimaa
Hämeeseen
 Opetus- ja kulttuuriministeriö, OKM/52/221/2016, Päätös opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin myönnettävästä valtionosuudesta sekä kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille myönnettävästä rahoituksesta vuodelle 2017, -1.174,00 €/7.12.2017
 KEHA-keskus, päätös HAMELY/2143/2016, avustus vesihuoltohankkeen toteuttamiseen, 94.648,54 €/8.12.2017
 Kansaneläkelaitos, Päätös työnantajan järjestämän työterveyshuollon kustannusten korvaamisesta tilikaudelta 1.1.201631.12.2016, 49.071,45 €/8.12.2017
 Hämeenlinnan kaupunki, pelastuslautakunnan pöytäkirja
5/2017 12.12.2017
 Opetus- ja kulttuuriministeriö, Dnro OKM/94/592/2017, Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 2018/12.12.2017
 Forssan kaupunki, jätelautakunnan pöytäkirja 5/2017
12.12.2017
 Etelä-Suomen aluehallintovirasto, ESAVI/12060/05.06.04/2017,
Sopimuksen irtisanominen/12.12.2017
 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä, yhtymäkokouksen
pöytäkirja 3/2017 13.12.2017
 Eteva kuntayhtymä, yhtymäkokouksen pöytäkirja 3/2017
14.12.2017
 Markkinaoikeus, päätös nro 792/17, Dnro 2017/484, Julkista
hankintaa koskeva valitus/15.12.2017
 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä, yhtymähallitus
18.12.2017 § 225, Seudullisen vanhuspalvelujen suunnitelman

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

PÖYTÄKIRJA
18.1.2018














s. 7
1/2018

arviointi
Tammelan kunta, kunnanhallitus 18.12.2017 § 382, Selvitystyö
maakunnan järjestämisvastuulle siirtyvien sote-palveluiden toimitilojen omistus- ja hallintamalleista
Humppilan kunta, kunnanhallitus 18.12.2017 § 310, Tietosuojaprojektin käynnistäminen
Forssan kaupunki, kaupunginhallitus 18.12.2017 § 371, Maakunnan järjestämisvastuulle siirtyvissä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa käytettävien toimitilojen omistus- ja hallintamallin selvittäminen
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä, yhtymähallituksen
pöytäkirja 18/2017 18.12.2017
Etelä-Suomen aluehallintovirasto, ESAVI/10176/04.02.00/2017,
Lupa
yksityisen
terveydenhuollon
palvelujen
antamiseen/20.12.2017
Etelä-Suomen aluehallintovirasto, ESAVI/10180/04.02.01/2017,
Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta/20.12.2017
Maatalousyrittäjien eläkelaitos, Ilmoitus lomituskustannusten ja
lomituksen hallintokustannusten ennakoiden määrästä vuodelle
2018, 2.562.084,72 e/28.12.2017
Valtiovarainministeriö, päätös VM/2473/02.02.06.00/2017, Päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja päätös kunnan
verotuloihin perustuvan valtionosuuksien tasauksen vahvistamisesta kunnille vuonna 2018/28.12.2017
Valtiovarainministeriö, päätös VM/2474/02.02.06.00/2017, Päätös kuntien kotikuntakorvauksen perusosasta vuodelle
2018/28.12.2017
Valvira, DNRO V/88881/2017, Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttaminen/5.1.2018
Valtiovarainministeriö, päätös VM/27/02.02.03.09/2018, Palvelutietovarannon käyttöönotto -projektin toteutukseen myönnettyjen valtionavustusten maksaminen, 1.745,59 €/5.1.2018

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.

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

KH 6 §
Selostus:

PÖYTÄKIRJA
18.1.2018

s. 8
1/2018

Viranhaltijapäätökset


kunnanjohtaja
§ 29 avustus Vanhusten Viikkoon 2018
§ 30 avustus Lounais-Hämeen Oppaat Ry.
§ 31 palkkaus Päivi Lahti
§ 32 palkkaus Kirsi Sainio
§ 33 EU:n tietosuoja-asetuksen hallintamallin ja tietosuojasuunnitelman hankinta
§ 1 etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen



taloussihteeri
§ 3 palkkaus Tuomas Rautio



puhtaus- ja ruokapalvelupäällikkö
§-



rehtori
§ 16 valmistavan opetuksen opettajan sopimuksen päättyminen
§ 17 koulutoimensihteerin toimen täyttäminen



va. kirjastonhoitaja
§lomituspalvelupäällikkö
§rakennustarkastaja
§ 40 rakennuslupa Toivo Sipponen kp/Riitta Sipponen
§:t 41 - 46 rakennuslupa Sallila Sähkönsiirto Oy



varhaiskasvatusjohtaja
§-



tekninen johtaja
§ 1 presidentin vaalin ulkomainonta

Valmistelija:

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

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus merkitsee tehdyt päätökset tiedoksi, eikä käytä niihin ottooikeuttaan.

Käsittelystä:
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

KH 7 §
Selostus:

PÖYTÄKIRJA
18.1.2018

s. 9
1/2018

Valtuustopäätösten laillisuusvalvonta ja täytäntöönpano
Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.
Lisäksi saman lain 96 § tarkentaa valtuuston päätösten laillisuusvalvontaa
toteamalla, että kunnanhallituksen katsoessa valtuuston päätöksen syntyneen virheellisessä järjestyksessä, valtuuston ylittäneen toimivaltansa tai
päätöksen ollessa muutoin lainvastainen (135 § mukaiset kunnallisvalitusperusteet), kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta.
Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.
Edelleen 143 § säätää päätösten täytäntöönpanokelpoisuudesta.


Valtuusto on kokoontunut 14.12.2017

Valmistelija:

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

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus kuulee ja toimeenpanee valtuuston päätökset.

Käsittelystä:
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

KH 8 §

PÖYTÄKIRJA
18.1.2018

s. 10
1/2018

Palikkalan asemakaavan laatiminen

Aiempi käsittely:
Selostus:

Ypäjän Palikkalassa valtatie 10:n, Hyrsynkulmantien ja Palikkalan yksityistien risteysalueiden läheisyydessä olevalle alueelle on todettu tarpeen
käynnistää asemakaavan laatiminen. Ko. alue kuuluu Palikkalan osayleiskaavaan, jossa alueen maankäytöksi on suunniteltu maatalouden lisäksi
teollisuus- ja varasto- (TY) sekä palvelutoiminnot (P).
Palvelutoimintojen alue (P) on tarkoitettu pääasiassa yksityisten ja kaupallisten palvelujen sekä liike- ja toimitilojen rakentamista ja teollisuus- ja varastotoimintojen alue (TY) läheisen asumisen huomioivaa teollisuus-, korjaamo- ja varastotilojen rakentamista varten. Molemmat alueet on tarkoitettu asemakaavoitettaviksi.
Asemakaavan laatiminen alueelle on vuosille 2018-2021 hyväksytyn Ypäjän kunnan strategian hallintotoimialan yrittäjyyden ja elinkeinoelämää
koskevan päälinjauksen ”kunta edistää ja tukee toiminnallaan uusyritysten
perustamista alueelleen ja olemassa olevan yritysrakenteen toimintaedellytyksiä ja kehittymistä” mukainen (Ypäjän kunnan strategia, s. 9) ja toteuttaa niinikään myös teknisen toimialan päälinjausta, jonka mukaan ”aktiivisella, asukkaiden ja yritysten tarpeita palvelevalla kaavoitustoiminnalla
varmistetaan monipuolinen ja määrältään riittävä tonttitarjonta” (sama, s.
11). Lisäksi asemakaava edistää selkeästi strategiakauden yrittäjyyden
linjavalintaa, jossa ”kunta uskoo vahvasti yrittäjyyteen kärkihankkeissaan
ja sen myötä syntyvään paikalliseen kasvuun, omavaraiseen työllistämiseen ja työllistymiseen” sekä periaatetta, jonka mukaan ”päätöksissä otetaan huomioon yritys- ja elinvoimavaikuttavuus” (sama, s. 12). Kuntastrategian toimeenpano-osassa valtuusto on lisäksi linjannut Palikkalan ja
Kurjenmäen alueiden kehittämisen kunnan kärkihankkeina vuonna 2018
(sama, s. 17).
Palikkalan alueella jo toimivilla yrityksillä on liiketoimintansa laajentamissuunnitelmia. Asemakaavan laatimisella luodaan edellytykset yritystoiminnan edelleen kehittymiselle ja uusyritysten sijoittumiselle suunnittelualueelle. Laadittavan asemakaavan yhtenä tavoitteena on myös alueen liikenneyhteyksien ja -väylien nykyistä sujuvampi toteuttaminen.
Kaavoitushankkeesta on pyydetty tarjous FCG Suunnittelu ja tekniikka
Oy:n Tampereen toimistolta. Tarjous esitellään kokouksessa. Kaavoitettavan alueen rajaus ja kaavan tavoitteet määritellään tarkemmin kaavoitushankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa.

Valmistelija:

Tekninen johtaja Jouko Käkönen, p. 02 762 652 41

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus käynnistää asemakaavan laadinnan Ypäjän Palikkalan
valtatie 10:n, Hyrsynkulmantien ja Palikkalan yksityistien risteysalueen
läheisyyteen ja lähettää asian tekniselle toimialalle valmisteluun. Suunnittelualueen tarkempi aluerajaus määritellään osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa.

Käsittelystä:
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

KH 11 §

PÖYTÄKIRJA
18.1.2018

s. 11
1/2018

Kunnan henkilöstön fysikaalisen hoitopalvelun hankinta ajalle 2018-2019

Aiempi käsittely:
Selostus:

Ypäjän kunnan työterveyshuollon toimintasuunnitelma mahdollistaa kunnan henkilöstölle pääsyn rajoitetusti (työperäinen sairaus) työnantajan
kustantamaan fysikaaliseen hoitoon:



maatalouslomittajat 10 x 45 min. hoitokerta / vuosi
muu henkilöstö 7 x 45 min. hoitokerta / vuosi

Hoitoon pääsy edellyttää työterveyslääkärin lähetettä.
Fysikaaliset hoitopalvelut tulee vuoden vaihduttua kilpailuttaa uudelleen.
Tarjouspyyntö yksilöllisestä fysioterapiapalvelusta (sis. ohjauksen ja neuvonnan) on lähetetty 14.12.2017 21:lle Ypäjän, Forssan seudun, Loimaan
ja Someron alan yrittäjälle. Hankintaperusteeksi on ilmoitettu palvelun àhinta. Tarjousten jättöaika päättyi 8.1.2018 klo 14.00.
Määräaikaan mennessä saapui 13 tarjousta, jotka ovat nähtävillä kokouksessa. Esityslistan liitteenä 2 on toimitettu tarjouspyyntö ja oheismateriaalina tarjouksista 9.1.2018 laadittu vertailu.
Valmistelija:

Tekninen johtaja, työterveyshuollon yhteyshenkilö
Jouko Käkönen, p. 02 762 652 41

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus hyväksyy saaduista tarjouksista seuraavat kuusi (6) edullisinta kunnan henkilöstön fysikaalisia hoitopalveluja ajalla 2018 - 2019 antaviksi yrityksiksi. Hoitokerran hinta toimijoilla vaihtelee välillä 39,00 –
42,00 euroa:
 Fysioterapeutti Anne Tevasaari, Loimaa,
 Fysioterapeutti Satu Vaarula, Ypäjä,
 Fysioterapia Päivi Vesterinen, Forssa
 Jokioisten Lääkintävoimistelu, Jokioinen
 Kanta-Loimaan Fysioterapia Oy, Loimaa ja
 Kuntoutuskeskus Ultra Oy, Forssa.

Käsittelystä:
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

KH 9 §

PÖYTÄKIRJA
18.1.2018

s. 12
1/2018

ATK-tukihenkilön tehtävänimikkeen muuttaminen ja viestintä- ja elinvoimasuunnittelijan määräaikaisen työsuhteen täyttölupa

Aiempi käsittely:
Selostus:

Ypäjän kunnan hallintopalveluissa on 31.12.2017 päivätyn virka- ja toimiluettelon mukaisesti täyttämättä vakituinen ATK-tukihenkilön toimi, johtuen
kunnan ICT-palveluiden ulkoistuksesta Lounea Oy:lle vuonna 2015 ja ulkoistetun palvelutason edelleen laajennuttua jatkosopimuksella vuonna
2016. Lisäksi tehtävänimike on vanhan toimi- ja virkaluettelon mukainen.
Vuosien 2018-2021 kuntastrategian, sen henkilöstösuunnitelman ja vuoden 2018 talousarvion käsittelyn yhteydessä 14.12.2017 valtuusto on perustellusti sekä hyväksynyt kunnan viestintähenkilön palkkaamisen että
varannut tähän määrärahan.
Kuntalain 29 § säätää kunnan viestinnästä. Pykälän ja kuntalain taustamuistion perustelun mukaisesti aktiivinen, monikanavainen, riittävä, ymmärrettävä ja oikea-aikainen viestintä luo edellytyksiä ennen kaikkea kuntalaisten osallistumiselle ja vaikuttamiselle sekä edesauttaa hallinnon läpinäkyvyysvaadetta. Tiedottamisen laajuus ja tavat ovat edelleen pitkälti
kunnan harkinnassa, mutta kunnalta edellytetään aktiivista otetta ja tehokasta viestintää.
Kuntaliiton julkaiseman kuntaviestinnän oppaan (Kuntaviestinnän opas Ohjeet kunnan ja kuntapalveluja tuottavan yhteisön viestintään ja markkinointiin, 2016) mukaan onnistunut ja ammattimainen viestintä tukee sekä
vahvistaa kunnan imagon ja brändin rakentamista sekä elinvoimaa, vetovoimaa ja pitovoimaa. Lisäksi ammattimaisesti toteutettu viestintä tukee
kunnan valmius- ja kriisityötä, jolloin kunnan viestintä nojaa tavanomaisten
viestintäkäytäntöjen ja -kanavien tehostettuun käyttöön. Tämän ohella
kunnan oma henkilökunta välittää tehokkaasti tietoa kunnan asioista organisaation ulkopuolelle. Organisaation maineen tai brändin rakentaminen
edellyttää niin ikään aina hyvää sisäisen tiedottamisen mallia ja periaatteita ulkoisen ja kriisiviestinnän ohella.
Koska viestinnän on tuettava kunnan strategian toteutumista ja kuntaviestintään sovelletaan kuntalain lisäksi mm. julkisuuslakia, henkilötietolakia,
hallintolakia ja kielilakia sekä eri hallinnonalojen erityislainsäädäntöä, on
ammattimaiselle viestintähenkilölle nykyaikaisissa kuntaorganisaatioissa
suuri tarve.

Valmistelija:

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

Päätösehdotus:

1. ATK-tukihenkilön toimi muutetaan nimikkeeltään viestintä- ja elinvoimasuunnittelijan tehtäväksi.
2. Viestintä- ja elinvoimasuunnittelijan tehtävän määräaikainen täyttölupa
hallintopalveluihin myönnetään ajalle 1.3.2018 – 1.3.2019. Täyttölupaan sisältyy optio määräaikaisuuden jatkamiseksi eri päätöksellä.

Käsittelystä:

Kunnanhallituksen puheenjohtaja esitti 2. kohdassa muutetusti:
Viestintä- ja elinvoimasuunnittelijan tehtävän määräaikainen täyttölupa
hallintopalveluihin myönnetään yhdeksi vuodeksi alkaen aikaisintaan
1.3.2018.

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus
Päätös:

PÖYTÄKIRJA
18.1.2018
Päätösehdotus hyväksyttiin.

s. 13
1/2018

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

KH 10 §

PÖYTÄKIRJA
18.1.2018

s. 14
1/2018

Sopimus terveyden- ja sosiaalihuollon palveluista vuonna 2018

Aiempi käsittely:
Selostus:

Ypäjän kunnan ja Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän (FSHKY) sopimus terveyden- ja sosiaalihuollon palveluista vuonna 2017 on päättynyt
31.12.2017.
FSHKY on toimittanut ajalle 1.1.-31.12.2018 uudistetun sopimuksen, joka
sisältää edellisvuoden tapaan perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja mielenterveystyön sekä päihdehuollon palvelut ja ulkopuoliset palvelut, jotka hankitaan Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin (KHSHP) kautta tai
muun tuottajan toimesta sopimuksen mukaisessa laajuudessa. Sopimus
pitää sisällään niin ikään sosiaalihuollon palvelut.
Sopimus on kokonaisarvoltaan 7.914.998,00 euroa (7.935.327,00 v.
2017).
Sopimus on liitteenä 1 ja laskennassa käytetyt tunnusluvut oheismateriaalina.

Valmistelija:

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

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus hyväksyy sopimuksen ja valtuuttaa kunnanjohtajan ja taloussihteerin allekirjoittamaan sen kunnan puolesta.

Käsittelystä:
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

KH 12 §

PÖYTÄKIRJA
18.1.2018

s. 15
1/2018

Ystävyyskuntaesitys, Kladruby nad Labem, Tshekin tasavalta

Aiempi käsittely:
Selostus:

Suomen Prahan suurlähetystö on lähestynyt Ypäjän kuntaa 13.12.2017
Kladruby nad Labem -nimisen tshekkiläisen kunnan puolesta, joka haluaisi
solmia Ypäjän kuntaan ystävyyskuntasuhteen.
Kladruby nad Labem on pieni, noin 800 asukkaan kunta vajaat 100 kilometriä pääkaupunki Prahasta itään. Paikkakunta on kuuluisa yli 400 vuoden ikäisestä Kladruber-hevosrodustaan, jonka kansallinen siitos- ja jalostuskeskittymä sijaitsee kunnassa. Suurlähetystö arvelee hevosalan yhteyden olevan ystävyyskuntasuhdepyynnön peruste.
Lisätietoja paikkakunnasta ja hevosrodusta:
https://en.wikipedia.org/wiki/Kladruby_nad_Labem
https://en.wikipedia.org/wiki/Kladruber
Ypäjän kunta korostaa visiossaan sekä hevosalaa että kansainvälisyyttä
(Ypäjän kunnan strategia, s. 7). Hevosala on kaikkiaan valittu yhdeksi neljästä strategiakauden keskeisimmistä linjavalinnoista ajatuksella, että
”kunta panostaa suunnittelukaudella maankäytöllisiin ratkaisuihin, kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön, verkottumiseen, näkyvyyteen ja
hanketoimintaan, jotka tukevat alaa paikallisena elinkeinona ja vetovoimatekijänä seutukunnallisuus huomioiden” (sama, s. 12).
Vuonna 2017 ystävyyskaupunkiyhteistyötä tehostettiin olemassa olevaan
Ypäjän ystävyyskaupunkiin Unkarin Bábolnassa. Ensivaiheessa yhteistyötä tehostetaan kulttuurin, hevosalan, nuorison, koulutuksen ja metsästyksen puitteissa (KH 24.10.2017 § 212). Asia on edennyt ja Bábolnaan on
14.12.2017 toimitettu yhteyshenkilöiden tiedot kultakin yhteistyön alueelta.
Kuntastrategian toimeenpano-osassa vuodelle 2018 valtuusto on lisäksi
linjannut ystävyyskaupunkiyhteistyön lisäämisestä Bábolnaan eurooppalaisen hevososaamisen näkökulmasta ja alan hyvien käytänteiden selvittämiseksi (Strategia, s. 14).

Valmistelija:

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

Päätösehdotus:

Ypäjän kunta suhtautuu ystävyyskuntaesitykseen alustavan myönteisesti
ja valtuuttaa kunnanjohtajan jatkokeskusteluihin Kladruby nad Labemiin
yhteistyön tavoista ja muodoista. Mahdollinen ystävyyskuntasopimus solmitaan erikseen. Ypäjän kunta tarjoaa lähtökohtaisesti yhteistyön alueiksi
vastaavia, kuin aiemmin Bábolnan kanssa sovitut.

Käsittelystä:
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

KH 13 §

PÖYTÄKIRJA
18.1.2018

s. 16
1/2018

Kumppanuussopimus Hämeen Setlementti ry:n Meidän Häme hankkeen puitteissa

Aiempi käsittely:
Selostus:

Sosiaali- ja terveyspalveluiden ja maakuntauudistuksessa kolmannen sektorin merkitys korostuu sekä palveluiden tuottajina että kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin ennaltaehkäisevässä työssä.
Hämeen Setlementti ry on 1997 perustettu Kanta-Hämeessä toimiva monialajärjestö, jonka tehtävänä on osallisuuden tukeminen, toimintamahdollisuuksien luominen, sekä yhteiskuntaan vaikuttaminen. Painopiste on
erityisesti kolmannen sektorin, järjestö- ja yhdistyskentän toiminnassa.
Hämeen Setlementti on perustanut Meidän Häme -hankkeen SOTE- ja
maakuntauudistusta ennakoiville vuosille 2018-2020, jonka tarkoituksena
on:
 pysyvien rakenteiden, verkostojen ja toimintamallien luominen tulevan maakunnan ja kuntien kanssa, sekä alueen yhdistysten ja
järjestöjen kesken. Toiminta osaksi tulevan maakunnan ja kuntien
perustoimintaa, palveluohjausta ja rakenteita. Erityisinä teemoina
korostuvat kokemustieto sekä hyvinvointi ja terveys,
 yhdistystoiminnan kokonaisvaltainen näkyvämmäksi tekeminen.
Maakunnallisen sivuston luominen, josta maakunnan yhdistystoiminta on löydettävissä - niin kuntalaisille, ammattilaisille kuin järjestöille,
 lisätä viranomaisten tietoa yhdistystoiminnasta, helpottaa asukkaiden eteenpäin ohjausta (palveluohjaus, hoitotarpeen arviointi jne.),
 Forssan ja Riihimäen seuduilla yhdistysten, kuntien ja sotepalvelujen yhteistyön konkreettinen kehittäminen ja
 hyvien käytänteiden ja toimintatapojen jakaminen maakuntatasolla
alueille, jossa vastaavalle toiminnalle on tarvetta tai alueilta, joissa
on toimiva toimintatapa.
Hämeen Setlementti vastaa hankehallinnosta ja työntekijöistä. Kunnista
tulisi osallistuttaessa kuitenkin nimetä yhteyshenkilö kehittämään järjestöjen ja nimenomaisen kunnan yhteistyötä. Kuntamaksuosuus hankkeessa
on 500,00 euroa vuodessa (ajalla 2018-2020 yht. 1.500,00 euroa).
Forssan kaupunki on jo mukana hankkeessa.
Kumppanuussopimusluonnos ja tausta-aineistoa hankkeesta on toimitettu
oheismateriaalina.

Valmistelija:

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

Päätösehdotus:

1. Ypäjän kunta osallistuu Meidän Häme hankkeeseen 500,00 euron kuntamaksuosuuksin. Kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan kumppanuussopimuksen.
2. Kunnanhallitus valtuuttaa sivistystoimialan nimeämään hankkeelle
kunnan yhteyshenkilön.

Käsittelystä:
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

KH 14 §

PÖYTÄKIRJA
18.1.2018

s. 17
1/2018

Aloite: Kuntaan muuttaneiden tervetulotoivotus

Aiempi käsittely:

KV
KH

30.3.2017 4 §
31.8.2017 176 §

Selostus:

KV 30.3.2017 4 §
”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)
SDP:n valtuutettu Pirjo-Riitta Palonen luki ääneen ja jätti valtuuston puheenjohtaja Matti Alangolle seuraavat SDP:n valtuustoaloitteet:
- keskustan alueella olevien ”töyssyjen” korjaaminen
- katosten rakentaminen bussipysäkeille
- lämmin tervetulotoivotus kuntaan muuttaneelle
Liite 3
Päätös:
Valtuustoaloitteet lähetetään Kuntalain 28 §:n mukaisesti valmisteluun.”
KH 31.8.2017 176 §
”Suomen Sosialidemokraattinen puolue r.p:n valtuustoryhmä on valtuuston
kokouksessa 30.3.2017 jättänyt aloitteen tervetulotoivotuksesta kuntaan
muuttaneille.
Aloitteessa todetaan, että tervetulotoivotus voisi olla konkreettinen ja sisältää mm. kunnan kartan, tapahtumatiedotteen ja keskeiset yhteystiedot,
palveluesitteen sekä esim. paikallisia tuote- ja palvelulahjoja.
Päätösehdotus:
Aloite merkitään tiedoksi. Hallintotoimiala selvittää tervetulotoivotuksen
toteutusmuotoa talousarvion puitteissa.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.”
-Hallintotoimiala on käsitellyt jätettyä valtuustoaloitetta ja todennut sen perusajatuksen kuntalaisten yhteisöllisyyden ja kuntaan kotoutumisen kannalta perustelluksi. Lisäksi ypäjäläisessä arjessa korostuvat ystävällisyys,
avuliaisuus, talkoo- ja kylähenki sekä maaseutukunnalle ominainen vieraanvaraisuus (Ypäjän kunnan strategia, s. 12).
Valtuustoaloitteen tullessa kuitenkin käsittelyyn kesken kalenterivuoden ja
talousarviokauden, sekä aiheuttaen mahdollisia kuluja, hallintotoimiala
totesi asian olevan ajankohtainen vuoden 2018 talousarviokäsittelyn ohella. Kuntastrategian toimeenpano-osassa vuodelle 2018 valtuusto on linjannut kuntaan muuttaneiden ja vastaanotettujen tervetulotilaisuuden järjestämisestä (sama, s. 14).

Valmistelija:

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

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

Päätösehdotus:

PÖYTÄKIRJA
18.1.2018

1. Ypäjän kunta järjestää kuntaan muuttaneille ja vastaanotetuille vastaanottokahvitilaisuuden helmikuussa 2018 ja pyrkii muodostamaan tilaisuudesta pysyvän käytänteen. Hallintotoimiala selvittää Väestötietojärjestelmästä kutsuttavat henkilöt. Kunnanhallitus keskustelee päivämäärästä, kutsuttavien pienistä muistamisista ja omasta osallistumisestaan.
2. Kunnanhallitus esittää 15.2.2018 kokoontuvalle valtuustolle aloitetta
loppuun käsitellyksi.

Käsittelystä:
Päätös:

s. 18
1/2018

Päätösehdotus hyväksyttiin.

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

KH 15 §Aloite:

PÖYTÄKIRJA
18.1.2018

s. 19
1/2018

Frisbeegolfradan perustaminen

Aiempi käsittely:

KH
SIVLA
KH

24.3.2017 41 §
24.5.2017 36 §
31.8.2017 173 §

Selostus:

KH 24.3.2017
”Kuntalaisaloite.fi -palvelussa on julkaistu 30.1.2017 aloite frisbeegolfradan rakentamisesta Pertunkaaren urheilukentän maastoon.
Aloite on kuultavissa kunnanhallituksen kokouksessa.
Kj:n esitys: Kunnanhallitus lähettää aloitteen valmisteltavaksi sivistyslautakunnalle.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.”
SIVLA 24.5.2017
”Frisbeegolf-radan saamisesta Ypäjälle on tehty kuntalaisaloite ja asiasta
on kuntalaisten keskuudessa käyty monenlaisia keskusteluja. Liikunnanohjaaja järjesti yleisen keskustelutilaisuuden asiasta (kutsu paikallislehdessämme). Paikalle saapui mukavasti eri tahojen edustajia, jopa aiheen
asiantuntijoita. Erilaisia näkökulmia saatiin hyvin esille. Jo olemassa olevia verkostoja pystytään hyödyntämään tehokkaasti, mikäli projekti toteutuu. Paikalliset yrittäjät ovat ilmaisseet kiinnostuksensa olla hankkeessa
mukana.
Tämä suunnittelutyöryhmä lähti liikkeelle kartoittamalla seudun tarjontaa/tarvetta. Järkevää olisi suunnitella 18-väyläinen rata, joka täyttää kilpailujen järjestämiseen vaaditun mitan. Toki se onnistuu myös 9 väylällä,
kun se kierretään kahteen kertaan. Kysyntää täysimittaiselle radalle on, ja
lajissa kilpailevien aktiiviharrastajien lisäksi frisbeegolf-rata liikuttaa kaikenikäisiä ja eritasoisia kuntoilijoita, joten käyttöä radalle varmasti on. Monet harrastajat myös ajavat pitkiä matkoja kiertääkseen eri kuntien erilaisia
ratoja, se kuuluu lajin luonteeseen. Kuntaan saadaan lisää elämää ja paikalliset yrittäjät hyötyvät hankkeesta.
Paikaksi hyvin yksimielisesti tälle ajatukselle muotoutui Pertunkaaren
maasto. Pertunkaaressa on kuitenkin jo olemassa parkkialueet ja sosiaalitilat liikkujia varten, mikä on tärkeä asia. Ohessa esille nousi vahvasti aihe
Rautarinteen ehostamisesta. Se on kuitenkin liian pieni alue ko. radalle,
mutta pari harjoitusväylää sinne sopisi.
Rahoituksen osalta pohdittiin vaihtoehtoja, mahdollisesti löytyy sopiva
hanke (lähiliikuntapaikka). Lähikuntien vastaavat hankkeet ovat olleet kokonaiskustannuksiltaan n. 35 - 40 000€.
Liikunnanohjaaja esittää, että projekti huomioitaisiin uudessa talousarviossa siten, että suunnitellaan täysimittainen rata. Ensin tehdään 9 väylää,
jotka sopivat alueelle niin, että niistä ei koidu haittaa muille liikkujille (esim.
ratsastajat ja hiihtäjät). Missään kohtaa väyliä kiertäessä ei tarvitsisi ylittää
muita reittejä, jotka ovat jo olemassa. Nämä 9 väylää olisivat käytettävissä
ympäri vuoden. Myöhemmin on mahdollisuus tuplata väylien määrä täyteen mittaan siten, että ne ovat käytössä vain kesäaikana, jolloin latuver-

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

PÖYTÄKIRJA
18.1.2018

s. 20
1/2018

kostoa ei sotketa.
Liikunnanohjaaja on pyytänyt suunnitelmia ja alustavia tarjouksia muutamasta paikasta.
Ajatus radan toteuttamisesta kahdessa osassa on saanut positiivisen vastaanoton suunnittelijoilta, se on koettu hyväksi ja järkeväksi. Suunnitteluvaiheessa pystytään tekemään radasta monen tasoisia käyttäjiä palveleva
kokonaisuus. Hyvään suunnitteluun kannattaa panostaa, näin kaikki asiat
tulevat huomioitua.
Rehtorin päätösehdotus: Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle,
että kuntalaisaloite frisbeegolfradan saamiseksi Ypäjän kunnan alueelle on
perusteltu ja kannatettava hanke.
Edelleen sivistyslautakunta esittää tulevien vuosien talousarvioon määrärahaa hankkeen toteuttamiseen (tarve selviää myöhemmin saatujen tarjousten pohjalta).
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.”
KH 31.8.2017
”Kuntaan on saapunut kuntalaisaloite.fi -palvelun kautta 6.3.2017 aloite
frisbeegolfradan rakentamisesta Pertunkaaren liikuntakeskuksen yhteyteen.
Aloitteessa todetaan Forssaan, Jokioisille ja Tammelaan rakennetun frisbeegolfradat. Lisäksi todetaan, että Ypäjällä on varsinkin kouluikäisistä
innostusta lajin harrastamiseen, mutta pelaamista vaikeuttaa oman radan
puuttuminen. Aktiviteettien lisäämisen kunnan alueella todetaan mahdollisesti lisäävän nuorison viihtyvyyttä ja näin edesauttavan ikäluokkien jäämistä paikkakunnalle. Mahdollisesti rakennettavan radan käytön nähdään
mahdollistavan kunnan näkyvyyden lisääntymistä osaltaan eri yhteyksissä
mm. järjestämällä paikallisten liikuntaseurojen kanssa tai seutukunnallisesti lajikilpailuja. Ratahanke on tämän jälkeen kunnassa edennyt.
Kunnanhallituksen 24.3.2017 41 § päätöksen mukaisesti aloite lähetettiin
sivistyslautakunnan käsiteltäväksi.
Päätösehdotus:
Aloitteen eteneminen merkitään tiedoksi.
Sivistystoimiala varaa hankkeen rahoituksen investointimäärärahoihinsa
seuraavan talousarvion valmistelun yhteydessä ja selvittää ohessa tarvittavat hankerahoitusvaihtoehdot päätöksensä mukaisesti.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin. Lisäksi sivistystoimiala neuvottelee hankkeen
toteuttamisesta Ypäjän Yrittäjät ry:n kanssa.”

-Ratahanke on hyväksytty valtuustossa 14.12.2017 § 247 vuosien 20182021 investointisuunnitelmassa toteutettavaksi vaiheittain vuosina 2018 ja
2019. Vaikka aloite on kunnanhallituksen ja sivistyslautakunnan toimivallassa, on hanke euromääräisesti suuri investointi jakautuen useammalle
vuodelle. Aloitteen loppuun käsittelystä päättää täten valtuusto.
Valmistelija:

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

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus
Päätösehdotus:

PÖYTÄKIRJA
18.1.2018

Kunnanhallitus esittää 15.2.2018 kokoontuvalle valtuustolle aloitetta loppuun käsitellyksi.

Käsittelystä:
Päätös:

s. 21
1/2018

Päätösehdotus hyväksyttiin.

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

KH 16 §

PÖYTÄKIRJA
18.1.2018

s. 22
1/2018

Aloite: Ilotulitusrajoitteiden asettaminen

Aiempi käsittely:

KV

14.12.2017 61 §

Selostus:

KV 14.12.2017
”Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Jenni Mäntynen luki ääneen ja
jätti valtuuston puheenjohtaja Jari Hepomaalle Jenni Mäntysen, Juha
Lundströmin, Pirjo-Riitta Palosen ja Pirkko Herdin allekirjoittaman aloitteen
ilotuliterajoitusten asettamiseksi. Liite 20.
Päätös: Aloite lähetetään valtuuston työjärjestyksen 5 §:n mukaisesti valmisteluun.”
-Valtuustoaloitteen tullessa käsittelyyn vuoden 2017 valtuuston viimeisessä
kokouksessa, ei kunnanhallitus ennättänyt käsitellä sitä omien kokousaikataulujensa puitteissa ennen vuodenvaihdetta.
Valtuuston työjärjestyksen 5 §:n 2. momentin mukaisesti valtuusto voi
erikseen päättää, miten asia on valmisteltava. Kunnanjohtaja totesi valtuustolle hallituksen istuvan seuraavan kerran vasta tammikuussa 2018,
jolloin aloitetta ei ennätetä käsitellä ennen uutta vuotta. Valtuusto näki
aloitteen käsittelyn tammikuun kunnanhallituksessa riittävänä, ottaen
huomioon sen perusajatuksen ulottumisesta vuodenvaihteisiin kunnassa
yleisemminkin.
Ypäjän kunta julkaisi torstaina 28.12.2017 kuitenkin tiedotteen, jossa se
suositteli ja vetosi kunnan alueella vuodenvaihdetta juhliviin, jotta nämä
pidättäytyisivät täysin ilotulitteiden ampumisesta hevostallien ja -alueiden
läheisyydessä.
Kunnalla on teoreettinen mahdollisuus rajoittaa tai kieltää ilotulitteiden
käyttö alueillaan. Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn
turvallisuudesta säätää paikallisten olosuhteiden huomioon ottamisesta
ilotulitteiden käytöstä. Sen 92 §:n mukaan pelastusviranomainen voi antaa
ilotulitteiden käyttöä koskevia paikallisista olosuhteista johtuvia, pelastustoimen aluetta tai sen osaa koskevia yleisiä määräyksiä. Näissä määräyksissä pelastusviranomainen voi kieltää ilotulitteiden käytön pelastustoimen
alueella sellaisissa paikoissa, joissa käytön voidaan katsoa aiheuttavan
erityistä vaaraa.
Tällaisen kiellon valvominen käytännössä kunnan kaikkien hevostallien ja alueiden osalta on mahdotonta, etenkin ajankohtana, jolloin viranomaisten
resurssit ovat sidottuja. Myöskään kunnalla ei ole resurssia valvoa kiellon
noudattamista. Kieltojen sijasta vetoomukset ja vuodenvaihteen juhlijoiden
kaikkinaisen tietouden lisääminen ilotulitteiden aiheuttamasta oireilusta ja
haitasta hevosille ja muille eläimille tulee olla toiminnan lähtökohtana.

Valmistelija:

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

Päätösehdotus:

1. Kunta panostaa jatkossa eri toimenpitein tiedottamiseen ja valistukseen ilotulitteiden aiheuttamasta oireilusta ja haitasta hevosille ja muille eläimille vuodenvaihteiden läheisyydessä sekä vetoaa juhlijoihin, jotta nämä pidättäytyisivät täysin ilotulitteiden ampumisesta hevostallien
ja -alueiden läheisyydessä.

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

PÖYTÄKIRJA
18.1.2018

s. 23
1/2018

2. Asiaa ei valmistella laajemmin. Kunnanhallitus esittää 15.2.2018 kokoontuvalle valtuustolle aloitetta loppuun käsitellyksi.
Käsittelystä:
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

KH 17 §
Selostus:

PÖYTÄKIRJA
18.1.2018

s. 24
1/2018

Muut asiat


FCG:n kiinteistöveroselvitys
Kunnanhallitus on syyskaudella 2017 vuoden 2018 talousarviovalmistelun ja kiinteistöveroprosenttiesitystä valtuustolle valmistellessaan
päättänyt tarkistuttaa kunnan kiinteistöveropohjan. Kiinteistöveroselvityksissä kartoitetaan olemassa olevat kiinteistöt, rakennusten perustiedot ja käyttötarkoitukset. Selvityksillä laajennetaan kunnan veropohjaa ja lisättäneen merkittävästi kiinteistöverotuloja ilman kiinteistöveroprosentin korotuksia.
FCG:n Suunnittelu ja tekniikka Oy on tehtyjen kiinteistöveroselvitysten
perusteella yleisesti arvioinut selvityksen hyödyiksi:
 kiinteistöverotulojen merkittävä kasvu (jopa yli 20 %)
 veropohjan yleinen laajeneminen
 paine nostaa kunnan kiinteistöveroprosentteja laskee
 verovelvollisten tasapuolisuus kasvaa
 viranomaistahojen rekisteritietojen laatu ja yhtenäisyys paranee
Kuntastrategian toimeenpano-osassa vuodelle 2018 valtuusto on linjannut kunnan kiinteistöveropohjan tarkistettavaksi (Ypäjän kunnan
strategia, s. 17).
Selvityksestä on pyydetty tarjous FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:ltä
ja selvitys on sisällytetty kuluvan vuoden talousarvioon.
Tarjous ja palvelumallin kuvaus on toimitettu oheismateriaalina.
Esitys: Hankinta on strategian toimeenpanoa ja toteutetaan teknisen
johtajan viranhaltijapäätöksellä. Asia merkitään tiedoksi.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.



Yritysasiamiessopimus Jokioisten ja Ypäjän kuntien välillä
Ypäjän kunta on ostanut yritysasiamiehen palvelut Jokioisten kunnalta. Veloitus on perustunut toteutuneeseen työhön käytön mukaan.
Yrittäjät eivät ole kokeneet palvelua täysin omakseen ja yhteydenottokynnys toiseen kuntaan on paikoin muodostunut korkeaksi.
Yritysasiamies on irtisanoutunut loppuvuodesta 2017, jolloin palvelusopimuksen päivittäminen on tullut ajankohtaiseksi. Jokioisten kunta
on palkannut uuden yritysasiamiehen 15.1.2018 lukien.
Kuntastrategian toimeenpano-osassa vuodelle 2018 valtuusto on linjannut Ypäjän kunnan yritysasiamiespalveluiden toiminnallisesta tarkastuksesta (Ypäjän kunnan strategia, s. 13).
Kunnanjohtajat (Jokioinen-Ypäjä) ovat valmistelleet kuntien välille uuden sopimuksen yritysasiamiespalveluista. Lähtökohtana on ollut Jokioisten kunnan yritysasiamiehen palveluiden saaminen konkreettiseksi ja läsnäolevaksi Ypäjän kuntaan jokaisella arkiviikolla. Palvelusopimuksen kulut on sisällytetty kuluvan vuoden talousarvioon.
Sopimusluonnos on toimitettu oheismateriaalina.

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

PÖYTÄKIRJA
18.1.2018

s. 25
1/2018

Esitys: Sopimus on strategian toimeenpanoa. Asia merkitään tiedoksi.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.


Sopimus Inspira Oy:n selvitystyöstä maakunnan järjestämisvastuulle
siirtyvien SOTE-toimitilojen omistus- ja hallintamalleista
Aikaisempi käsittely KH 4.12.2017 252 §
”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.”
-Inspira Oy ja Jokioisten kunta (hankintayksikkö) ovat allekirjoittaneet
esityslistan oheismateriaalina toimitetun selvitystyön hankintasopimuksen 11.1.2018. Hankinta-arvo jää arviolta 22.025 - 26.250 euroon.
Esitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.



Vuoden urheilija Salla Koskelan muistaminen
Ypäjäläislähtöinen Salla Koskela on ansioitunut muun muassa MM- ja
SM-tasoilla hiihtosuunnistuksessa. Lisäksi Koskela valittiin Forssan
Lehden lukijaäänestyksessä vuoden urheilijaksi 2017 päättyneen vuoden lopulla.

YPÄJÄN KUNTA
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s. 26
1/2018

Esitys: Kunnanhallitus käy keskustelun Salla Koskelan muistamisesta
ja asian markkinointiviestinnällisestä mahdollisuudesta.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.
Valmistelija:

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

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

KH 18 §
Selostus:

Päätös:

PÖYTÄKIRJA
18.1.2018

s. 27
1/2018

Ilmoitusasiat


Ypäjän kunnan kouluverkon supistamista koskeva kuulemis- ja päätösaikataulu:
• KE 17.1. sivistyslautakunta
• KE 24.1. avoin tiedotus- ja kuntalaiskuuleminen, valtuustosali
• TI 6.2. kunnanhallitus
• TO 15.2. kunnanvaltuusto



Kuntalehden digioikeus on sidottu tilaajan sähköpostiosoitteeseen,
eikä näin ollen jaettavissa useammalle käyttäjälle. (Kuntalehden tilaus
luottamushenkilöstölle, aikaisempi käsittely KH 21.11.2017, 239 §)



Maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän nimittämä hevosalan selvitysmies Antero Tupamäki vierailee Ypäjällä ja seutukunnassa 22.23.1.2018



Kunnanhallituksen kokouksessa 6.2.2018 käsitellään lausuntopyyntö
Kanta-Hämeen maakuntakaavan 2040 ehdotuksesta. Materiaali toimitetaan kokouksen 18.1.2018 yhteydessä ennakkoon tutustuttavaksi.



Kunnan työsuojeluhenkilöstön vaali on toimitettu 21.12.2017. Vaalin
tulos on toimitettu oheismateriaalina.



Seutuneuvoston kokous 16.1.2018 Ypäjällä



Vuorisen Liikenne Oy:n reittiliikennekilpailutus

Merkittiin tiedoksi.
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s. 28
1/2018

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: 10 - 11
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: 1 – 9, 12 - 18

Tätä ohjetta yksityiskohtaisempi oikaisuvaatimusohje liitetään vain asianosaisille lähetettyihin pöytäkirjanotteisiin.

