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YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

Kokousaika:
Kokouspaikka:

PÖYTÄKIRJA
13.8.2019

s. 207
9/2019

13.8.2019 klo 18.00 – 20.13
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
Jenni Mäntynen
Susanna Romu
Heikki Levomäki
Elina Hirvonen

Muut
Jari Hepomaa
Taneli Käpylä
Tapio Ahonen
Riikka Riihimäki
Pirjo-Maarit Hellman
Jetro Järvelä

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja
Kvalt. 1. vpj.
Kvalt. 2. vpj.
Vt. kunnanjohtaja, esittelijä
Talouspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä
Nuorisovaltuuston edustaja

Vakuudeksi

Markku Saastamoinen
Puheenjohtaja

Pirjo-Maarit Hellman
Pöytäkirjanpitäjä

Mirja Jokio
Pöytäkirjan tarkastaja

Susanna Romu
Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjan
nähtävänäpito

Päätöksen mukaan § 124

Tuomas Rautio
Ilmoitustaulunhoitaja

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus
KH 123 §
Selostus:

PÖYTÄKIRJA
13.8.2019

s. 208
9/2019

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 8.8.2019. Kokouksesta on
tiedotettu kunnan internetsivuilla samana päivänä.

Valmistelija:

Kunnanjohtaja Riikka Riihimäki, p. 050 356 2193

Päätösehdotus:

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Käsittelystä:
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Otteet/tiedoksi:

-

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

KH 124 §
Selostus:

PÖYTÄKIRJA
13.8.2019

s. 209
9/2019

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 allekirjoituksillaan 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:

Kunnanjohtaja Riikka Riihimäki, p. 050 356 2193

Päätösehdotus:

1. Kunnanhallitus valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi kaksi jäsentään, jotka
toimivat samalla ääntenlaskijoina
(edelliset KH 6.6.2019 Heikki Levomäki, Jenni Mäntynen).
2. Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan perjantaina 16.8.2019 klo
09.00-15.00 virastotalolla. Tarkastettu pöytäkirja pidetään sähköisesti
nähtävänä 19.8.2019 klo 09.00 alkaen kunnan yleisillä internetsivuilla
ja kunnanviraston palvelupisteellä klo 09.00-13.00. Pöytäkirjan katsotaan tulleen yleisesti tietoon 27.8.2019.

Käsittelystä:
Päätös:

Otteet/tiedoksi:

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

-

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

KH 125 §

PÖYTÄKIRJA
13.8.2019

s. 210
9/2019

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:

Kunnanjohtaja Riikka Riihimäki, p. 050 356 2193

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus hyväksyy esityslistan mukaisen käsittelyjärjestyksen.

Käsittelystä:
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Otteet/tiedoksi:

-

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

KH 126 §
Selostus:

PÖYTÄKIRJA
13.8.2019

s. 211
9/2019

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:
− tarkastuslautakunta 4.6.
− yhteistyötoimikunta 17.6.
− tekninen lautakunta 31.7.

Valmistelija:

talouspäällikkö Pirjo-Maarit Hellman, p. 050 520 3876

Päätösehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Käsittelystä:
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Otteet/tiedoksi:

-

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus
KH 127 §

PÖYTÄKIRJA
13.8.2019

s. 212
9/2019

Saapuneet asiakirjat

Selostus:

Asiakirjat
− Forssan kaupunki, kaupunginhallitus 27.5.2019 § 137, Seudullisen
rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun seurantaryhmä
− Maatalousyrittäjien eläkelaitos, Maatalouslomittajien lomapalkkavarauksen huomioon ottaminen LPL 35 §:n mukaan valtionkorvattavina
kustannuksina/10.6.2019
− Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, yhtymävaltuuston
pöytäkirja 3/2019 11.6.2019
− Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, yhtymähallituksen
pöytäkirja 7/2019 11.6.2019
− Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä, yhtymähallituksen pöytäkirja
6/2019 12.6.2019
− Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä, yhtymäkokouksen pöytäkirja 1/2019 12.6.2019
− Oikeusministeriö, päätös VN/4137/2019 Kunnille suoritettava kertakorvaus vaalimenoista vuoden 2019 eduskuntavaaleissa ja vuoden
2019 europarlamenttivaaleissa/13.6.2019
− Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä, yhtymähallituksen pöytäkirja 6/2019 17.6.219
− Hämeen liitto, maakuntahallituksen pöytäkirja 6/2019 17.6.2019
− Someron kaupunki, kaupunginhallitus 17.6.2019 § 139, Aiesopimus
palkanlaskentapalvelujen järjestämisestä yhteistyössä Jokioisten,
Tammelan, Ypäjän ja Humppilan kanssa
− Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä, yhtymähallitus 17.6.2019 §
103, Forssan seudun laaja hyvinvointikertomus 2017-2021
− Jokioisten kunta, kunnanhallitus 24.6.2019 § 124, Palkkahallintoyhteistyö
− Hämeen Yrittäjät, Kuljetusjärjestelmä Forssan kaupungin jätelautakunnan alueella/1.7.2019

Valmistelija:

talouspäällikkö Pirjo-Maarit Hellman, p. 050 520 3876

Päätösehdotus:

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

Käsittelystä:
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Otteet/tiedoksi:

-

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

KH 128 §

PÖYTÄKIRJA
13.8.2019

s. 213
9/2019

Viranhaltijapäätökset

Selostus:

−

kunnanjohtaja
§-

−

talouspäällikkö
§-

−

kirjastonjohtaja-sivistysjohtaja
§-

−

tekninen johtaja
§-

−

varhaiskasvatusjohtaja
§-

−

puhtaus- ja ruokapalvelupäällikkö
§-

−

lomituspalvelupäällikkö
§-

−

rehtorit
yläasteen rehtori
§ 4 Erityisluokanopettajan määräaikaisen tehtävän täyttäminen
§ 5 Luokanopettajan sijaisuus
§ 6 Koulunkäynninohjaajan vakituisen tehtävän täyttäminen
§ 7 Osa-aikaisen tuntiopettajan valinta (liikunta)

−

rakennustarkastaja
§-

Valmistelija:

talouspäällikkö Pirjo-Maarit Hellman, p. 050 520 3876

Päätösehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Käsittelystä:
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Otteet/tiedoksi:

-

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

KH 129 §

PÖYTÄKIRJA
13.8.2019

s. 214
9/2019

Yhteistyötoimikunnan varajäsenen valinta

Aiempi käsittely:
Selostus:

Kunnanhallitus on nimennyt yhteistyötoimikuntaan työnantajan edustajiksi
vuosille 2017 – 2021 (KH 8.8.2017 § 134):
Markku Saastamoinen, henkilökohtainen varajäsen Matti Alanko
Jouko Käkönen, henkilökohtainen varajäsen Pirjo-Maarit Hellman
Pirjo-Maarit Hellman, henkilökohtainen varajäsen Sam Vuorinen.
Sam Vuorisen virkasuhde Ypäjän kunnassa on päättynyt 22.2.2019; hänen
tilalleen yhteistyötoimikuntaan valitaan uusi varajäsen kuluvalle toimikaudelle.

Valmistelija:

talouspäällikkö Pirjo-Maarit Hellman, p. 050 520 3876

Päätösehdotus: Kunnanhallitus nimeää yhteistyötoimikunnan varajäsenen.

Käsittelystä:
Päätös:

Otteet/tiedoksi:

Kunnanhallitus nimesi yhteistyötoimikuntaan työnantajan edustajat:
varsinaiset jäsenet

varajäsenet

Markku Saastamoinen
Jouko Käkönen
Pirjo-Maarit Hellman

Matti Alanko
Riikka Riihimäki

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

KH 130 §

PÖYTÄKIRJA
13.8.2019

s. 215
9/2019

Varhaiskasvatusjohtajan viran täyttölupa

Aiempi käsittely:
Selostus:

Varhaiskasvatusjohtaja Hanna-Leena Sippola irtisanoutui virastaan 7.6.2019,
virka on ollut täyttämättä 22.6.2019 lukien.
Ypäjän kunnan hallintosäännön 43 §:n mukaan lautakunta valitsee muun alaisensa vakinaisen virkasuhteisen henkilöstön. Sivistyslautakunnalle myönnetään täyttölupa varhaiskasvatusjohtajan toistaiseksi voimassa olevaan virkaan.

Valmistelija:

vt. kunnanjohtaja Riikka Riihimäki, p. 050 356 2193

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus myöntää varhaiskasvatusjohtajan viran täyttöluvan toistaiseksi
1.9.2019 alkaen.

Käsittelystä:
Päätös:
Otteet/tiedoksi:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

KH 131 §

PÖYTÄKIRJA
13.8.2019

s. 216
9/2019

Kunnan edustajan määrääminen kutsuntalautakuntaan vuodelle 2019

Aiempi käsittely:
Selostus:

Vuonna 2001 syntyneiden asevelvollisten kutsunnat toimitetaan vuonna
2019 puolustusvoimien Hämeen aluetoimiston alueella erillisen kutsuntakuulutuksen mukaisesti.
Ypäjällä kutsunnat toimitetaan virastotalolla os. Perttulantie 20, tiistaina
27.8.2019 klo 10.00 alkaen.
Asevelvollisuuslain 22 §:n mukaan kunnan tulee nimetä kutsuntalautakuntaan kunnan edustaja ja tälle riittävä määrä varahenkilöitä (vähintään kaksi
varsinaista edustajaa kohti). Jäseniä ja varajäseniä nimettäessä pyydetään
ottamaan huomioon heidän mahdollinen esteellisyytensä siten, ettei kutsunnanalaisissa ole heidän lähisukulaisiaan. Mahdollisuuksien mukaan jäseniä
valittaessa olisi huomioitava, että näillä olisi kokemusta nuorten parissa
työskentelystä (esim. sosiaalityöntekijä tai etsivän nuorisotyön tekijä).

Vuonna 2018 kunnan edustajana kutsuntalautakunnassa oli Tapio Ahonen
sekä varahenkilöinä Anna-Katariina Ankelo ja Markku Leppälahti (KH
5.6.2018 119 §).

Valmistelija:

talouspäällikkö Pirjo-Maarit Hellman, p. 050 520 3876

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus nimeää kutsuntalautakuntaan vuodelle 2019 kunnan edustajan (1) ja tälle kaksi (2) varahenkilöä. Varsinainen edustaja vastaa kutsuntapäivän paikallisjärjestelyistä.

Käsittelystä:
Päätös:

Otteet/tiedoksi:

Kunnanhallitus nimesi kutsuntalautakuntaan vuodelle 2019 kunnan edustajaksi Matti Alangon ja varahenkilöiksi Tapio Ahosen ja Markku Leppälahden.

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

PÖYTÄKIRJA
13.8.2019

s. 217
9/2019

KH 132 §

Pakolaisten kuntasijoitusstrategian päivittäminen Kanta-Hämeessä

Aiempi käsittely:

KH 24.5.2016 70 §
KH 20.9.2017 189 §

Selostus:

”Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on keväällä 2016 tehnyt esityksen Forssan seudun kunnille näihin sijoitettavien kiintiöpakolaisten määristä ja kotouttamisesta. Kiintiöpakolaisella tarkoitetaan Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisjärjestön (UNHCR) pakolaiseksi katsoma henkilö, jolle on
myönnetty oleskelulupa valtion talousarviossa vahvistetussa pakolaiskiintiössä. Suomen pakolaiskiintiö on viime vuosina ollut 750–1050 henkilöä. Lisätietoa kiintiöpakolaisten valinnasta on saatavissa Maahanmuuttoviraston sivuilta
os.
http://www.migri.fi/turvapaikka_suomesta/kiintiopakolaiset
Ypäjän kunnanhallitus on kokouksessaan 24.5.2016 tehnyt päätöksen vastaanottaa ja sijoittaa kuntaan viisi henkilöä tai yhden perheen vuodessa (Sopimus: Ypäjä-HAMELY 1547/2016, allekirj. 16.8.2016).
Sopimuksen mukaisesti Ypäjän kunta on vastaanottanut yhden syyrialaistaustainen perheen vuonna 2016, joka on kotoutunut hyvin. Kunnan johtoryhmä
on sivistystoimen toimialajohtajan esityksestä (maahanmuutto- ja pakolaisasioiden yhteyshenkilö) tehnyt 4.9.2017 päätöksen vastaanottaa kuntaan toisen
syyrialaisperheen loppuvuodesta 2017 kunnanhallituksen voimassaolevan
päätöksen mukaisesti.
Valtio korvaa pakolaisten vastaanotosta aiheutuvia kuluja niille kunnille, joilla
on voimassa olevat sopimukset paikallisen ELY:n kanssa. Korvattavia kustannuksia ovat:
- laskennallinen korvaus pakolaisten ohjauksen, neuvonnan ja muun
kotoutumista tukevan toiminnan järjestämisestä,
- sosiaali- ja terveydenhuollon erityiskustannukset,
- kunnan maksama toimeentulotuki,
- tulkkaus- ja käännöspalvelut,
- ilman huoltajaa maassa asuvien lasten ja nuorten tuki,
- alkukartoituksen järjestäminen.
Hämeen ELY-keskus esittää 16.8.2017 kirjelmällään Forssan seudun kunnille
neuvottelua voimassa olevien sopimusten päivittämiseksi seuraavasti:
” 1. Kuntakohtaisten kiintiöiden nostaminen
Hämeen ELY-keskus esittää, että kunta harkitsee kuntakohtaisen pakolaiskiintiönsä nostamista. Kunnissa on nyt kokemusta kiintiöpakolaisten
vastaanottamisesta ja kotouttamisesta. Kuntaantuloprosesseja on kehitetty
ELY/TE-toimisto - kunta - FSHKY -yhteistyönä suhteellisin hyvin tuloksin.
Käytäntö on kuitenkin osoittanut, että pieni kiintiö on kunnalle haastava.
Varsinkin yksittäisen perheen on vaikea integroitua kuntaan vertaistuen puuttuessa ja monet muuttavatkin jonkin ajan kuluttua seuduille, missä
heillä on enemmän vertaisverkostoa.
Myös kotoutumispalvelujen (lasten koulunkäynti, ohjaus ja neuvonta, kuljetuk
set) järjestäminen pienelle määrälle ihmisiä kerrallaan on haasteellista, Pienen
vuosikiintiön vuoksi kunnassa kotouttamiseen tarvittavien henkilöstöresurssien
arvioiminen käytännössä on haastavaa, sillä työtä on paljon kotouttamisen al-
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kuvaiheessa, mutta kun kuntaan tulleiden asiat on saatu järjestykseen, vastuuta
ottavat TE-toimisto ja oppilaitokset. Tämä hankaloittaa pitkäjännitteisen kotouttamistyön kehittymistä kunnassa.
2. Pakolaisten vastaanotto seudullisena yhteistyönä
Hämeen ELY-keskus esittää, että Forssan seudun kunnat harkitsisivat erilaisia
seudullisen yhteistyön mahdollistamia vaihtoehtoja pakolaisten vastaanoton järjestämiseksi. ELY-keskus kannustaa kuntia ottamaan tulevaisuudessakin vastaan pakolaisia ja kehittämään hyvin alkanutta kotouttamistyötä Forssan seudulla. Tähän on nykyisen mallin lisäksi myös muita vaihtoehtoja.
Esimerkiksi sen sijaan, että jokainen kunta erikseen määrittelee vuosittaisen pakolaiskiintiön, voisi seutukunta yhteisesti määritellä vuosittaisen seutukunnallisen kiintiön, jonka jakautumisesta kunnat vuosittain yhdessä
sopisivat. Mahdollista on esimerkiksi ratkaisu, missä kunnat vuorovuosin ottaisivat hieman suuremman määrän pakolaisia toisten kuntien pitäessä ns. ’välivuoden’.”
Hämeen ELY-keskus pyytää kuntakohtaista vastausta ja kommentteja neuvottelupyyntöön viimeistään 29.9.2017 mennessä.
Päätösehdotus:
1. Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan ELY-keskukselle, ettei Ypäjän kunnalle ole kertynyt esitettyä kokemusta kiintiöpakolaisten vastaanottamisesta ja kotouttamisesta vielä siten, että kuntakohtaisen pakolaiskiintiön
korotukselle olisi siltä osin edellytyksiä. Kunta tukee ja panostaa kuntaan
v. 2016 sijoitetun syyrialaisperheen ja nyt v. 2017 saapuvaksi odotetun
syyrialaisperheiden kotoutumiseen ja vertaistukeen. Mahdolliset kiintiöiden korotuspäätökset tehdään erikseen.
2. Kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan ja sivistystoimen toimialapäällikön neuvottelemaan Forssan seudun kuntien kanssa mahdollisesta seudullisesta yhteistyöstä pakolaisten vastaanoton järjestämiseksi. Tarvittavat
päätökset tehdään kunnanhallituksessa tapauskohtaisesti.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.”
-Kanta-Hämeen pakolaisstrategiaa on päätetty tarkentaa tarkoituksenmukaisemmaksi. Seutukunnan edustajat kokoontuvat 28.8.2019 Hämeenlinnan
Aluehallintoviraston kutsumaan kokoukseen.

Valmistelija:

vt. kunnanjohtaja Riikka Riihimäki, p. 050 356 2193

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan neuvottelemaan uuden ja tarkoituksenmukaisemman sopimuksen tai tarvittaessa irtisanomaan yhteistyösopimuksen.

Käsittelystä:
Päätös:
Otteet/tiedoksi:

Kunnanhallitus valtuutti kunnanjohtajan irtisanomaan yhteistyösopimuksen.
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Seudullisen rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun seurantaryhmä

Aiempi käsittely:
Selostus:

Forssan kaupunki sekä Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kunnat ovat sopineet Forssan kaupungin hoitavan kuntien rakennusvalvontaviranomaisen ja ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävät sekä mahdolliset
muut osapuolten vuosittain erikseen sopimat tehtävät.
Sopimuksen mukaan sopijapuolet perustavat seurantaryhmän käsittelemään sopimuksessa tarkoitetun yhteistyön käytännön toimintaa sekä kehitystarpeita. Kustakin sopijakunnasta nimetään seurantaryhmään enintään
kaksi jäsentä. Seurantaryhmä kokoontuu vuosittain ainakin kerran. Forssan kaupunki kutsuu ryhmän kokoukset koolle.
Forssan kaupunginhallitus pyytää Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja
Ypäjän kuntia kutakin nimeämään seurantaryhmään enintään kaksi jäsentä.

Valmistelija:

talouspäällikkö Pirjo-Maarit Hellman, p. 050 520 3876

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus nimeää seudullisen rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun seurantaryhmään kunnan edustajiksi enintään kaksi jäsentä.

Käsittelystä:
Päätös:

Otteet/tiedoksi:

Kunnanhallitus nimesi seudullisen rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun seurantaryhmään kunnan edustajiksi Jouko Käkösen ja Riikka Riihimäen.
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Muut asiat
a) Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän vanhuspalvelujen tilannekatsaus, palvelualuejohtaja Annukka Kuisminin kuntavierailu

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus päättää kuntavierailun ajankohdasta kunnanhallituksen kokousaikataulun puitteissa.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

b) Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tiedonkeruu kunnan johdolle
väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä 2019
Kyselyyn on vastattu 18.6.2019.

Päätösehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

c) Sosiaali- ja terveysministeriön kysely kuntien sote-tuottajaroolista
Kyselyyn on vastattu 22.7.2019.

Päätösehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

d) Hiihtosuunnistaja Salla Koskelan muistaminen

KH 18.1.2018 17 §
Aiempi käsittely:

”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.”
-KH 24.4.2018 84 §
”Kunnanjohtaja on ollut yhteydessä Suomen suunnistusliiton myynti-
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ja 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

2 000,00

–

-Kunnan ja Salla Koskelan välillä on allekirjoitettu 14.6.2018 yhteistyösopimus, jossa on sovittu kunnan tukevan urheilijaa 3.000,00 euron
suuruisella summalla kaudella 2018-2019. Uudesta yhteistyösopimuksesta kunnanhallitus päättää erikseen talousarviokaudella 2019.
Päätösehdotus:

Kunnanhallitus jatkaa yhteistyötä kaudella 2019-2020 3.000,00 euron
tukisummalla sekä lisäksi Ypäjän Yllätyksen kuntosalin kausikortilla.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

e) Ypäjän kunnan seudulliset edunvalvontaehdotukset
Seudullisen yhteistyön vahvistamiseksi kunnat kokoavat kahdesta kolmeen
kuntakohtaista edunvalvonta-asiaa, joita tulisi edistää kuluvalla eduskuntakaudella. Koottu edunvalvontaesitys luovutetaan seutukunnan kansanedustajalle syyskuun alkuun mennessä.

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus kokoaa seutukunnallisesti Ypäjän kannalta merkittävät
edunvalvonta-asiat.

Päätös:

Kunnanhallitus kävi keskustelun seutukunnallisesti Ypäjän kannalta
merkittävistä edunvalvonta-asioista.
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Selostus:

e)
f)
g)
h)

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Otteet/tiedoksi:
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Bábolnan ystävyyskuntavierailu Ypäjällä 10.-12.6.2019
Forzan avajaiset 1.8.2019
Kuntajohtajapäivät 7.-9.8.2019 Jyväskylä
Seudullinen talousiltapäivä 19.8.2019 klo 12.00 – 15.30 Tammelan
kunnan valtuustosali
i) Seutu-jory 29. – 30.8.2019 Ahvenanmaalla
j) työterveyshuollon kilpailutustilanne
k) uuden hallintosäännön käsittelyaikataulu

-
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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: 129 - 133, 134 d
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: 123 - 128, 134 a - c, e, 135

Tätä ohjetta yksityiskohtaisempi oikaisuvaatimusohje liitetään vain asianosaisille lähetettyihin
pöytäkirjanotteisiin.

