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YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

Kokousaika:
Kokouspaikka:

ESITYSLISTA
14.1.2020

s. 1
1/2020

14.1.2020 klo 18.00
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
Pirjo-Maarit Hellman
Jetro Järvelä

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja
Kvalt. 1. vpj.
Kvalt. 2. vpj.
Talous- ja hallintopäällikkö, vs. kunnanjohtaja, pöytäkirjanpitäjä
Nuorisovaltuuston edustaja

Vakuudeksi

Markku Saastamoinen
Puheenjohtaja

Pirjo-Maarit Hellman
Pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjan
nähtävänäpito

Päätöksen mukaan § 2

Tuomas Rautio
Ilmoitustaulunhoitaja

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus
KH 1 §
Selostus:

ESITYSLISTA
14.1.2020

s. 2
1/2020

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 22.11.2019. Kokouksesta on
tiedotettu kunnan internetsivuilla samana päivänä.

Valmistelija:

talous- ja hallintopäällikkö, vs. kunnanjohtaja Pirjo-Maarit Hellman, p.
050 520 3876

Päätösehdotus:

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Käsittelystä:
Päätös:
Otteet/tiedoksi:

-

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

KH 2 §
Selostus:

ESITYSLISTA
14.1.2020

s. 3
1/2020

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:

talous- ja hallintopäällikkö, vs. kunnanjohtaja Pirjo-Maarit Hellman, p.
050 520 3876

Päätösehdotus:

1. Kunnanhallitus valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi kaksi jäsentään, jotka
toimivat samalla ääntenlaskijoina
(edelliset KH 3.12.2019 Jenni Mäntynen ja Elina Hirvonen).
2. Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan perjantaina 17.1.2020 klo
09.00-15.00 virastotalolla. Tarkastettu pöytäkirja pidetään sähköisesti
nähtävänä 20.1.2020 klo 09.00 alkaen kunnan yleisillä internetsivuilla
ja kunnanviraston palvelupisteellä klo 09.00-13.00. Pöytäkirjan katsotaan tulleen yleisesti tietoon 28.1.2020.

Käsittelystä:
Päätös:

Otteet/tiedoksi:

-

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

KH 3 §

ESITYSLISTA
14.1.2020

s. 4
1/2020

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:

talous- ja hallintopäällikkö, vs. kunnanjohtaja Pirjo-Maarit Hellman, p.
050 520 3876

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus hyväksyy esityslistan mukaisen käsittelyjärjestyksen.

Käsittelystä:
Päätös:
Otteet/tiedoksi:

-

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

KH 4 §
Selostus:

ESITYSLISTA
14.1.2020

s. 5
1/2020

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:
- rakennuslautakunta 2.12.2019
- tekninen lautakunta 4.12.2019
- yhteistyötoimikunta 13.12.2019
- sivistyslautakunta 16.12.2019

Valmistelija:

talous- ja hallintopäällikkö, vs. kunnanjohtaja Pirjo-Maarit Hellman, p.
050 520 3876

Päätösehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Käsittelystä:
Päätös:
Otteet/tiedoksi:

-

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus
KH 5 §

ESITYSLISTA
14.1.2020

s. 6
1/2020

Saapuneet asiakirjat

Selostus:

Asiakirjat
− Humppilan kunta, kunnanhallitus 18.11.2019 § 209, Yritysneuvontapalveluiden hankinta
− Hämeen liito, maakuntavaltuuston pöytäkirja 2/2019 25.11.2019
− Hämeenlinnan kaupunki, pelastuslautakunta 3.12.2019 § 28, Pelastustoimen palvelutasopäätös 2020-2021
− Hämeenlinnan kaupunki, pelastuslautakunta 3.12.2019 § 29, Käyttösuunnitelma 2020, Kanta-Hämeen pelastuslaitos
− Hämeenlinnan kaupunki, pelastuslautakunta 3.12.2019 § 30, Investointisuunnitelma 2020, Kanta-Hämeen pelastuslaitos
− Forssan kaupunki, kaupunginvaltuusto 9.12.2019 § 78, Forssan
seudun kuntien yhteistyön kehittäminen vuosina 2020 – 2024
− Janakkalan kunta, valtuusto 9.12.2019 § 100, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen
− Lopen kunta, valtuusto 9.12.2019 § 61, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen
− Hämeenlinnan kaupunki, kaupunginvaltuusto 9.12.2019 § 148, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin perussopimus
− Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä, yhtymäkokouksen pöytäkirja 2/2019 10.12.2019
− Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, valtuuston pöytäkirja
5/2019 10.12.2019
− Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, hallituksen pöytäkirja
12/2019 11.12.2019
− Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä, yhtymähallituksen pöytäkirja
11/2019 11.12.2019
− Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä, yhtymähallituksen pöytäkirja 12/2019 16.12.2019
− Hämeen liitto, maakuntahallituksen pöytäkirja 11/2019 16.12.2019
− Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, HAMELY/1767/2019, YSL 115a §:n toimintaa koskevan valvontatoimivallan
siirto ELY-keskukselta kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle/31.12.2019
− Loimaan kaupunki, kehittämisjohtaja, viranhaltijapäätös, Tienvarsitaulun B-puolen käyttöoikeuden myöntäminen Ypäjän kunnalle

Valmistelija:

talous- ja hallintopäällikkö, vs. kunnanjohtaja Pirjo-Maarit Hellman, p.
050 520 3876

Päätösehdotus:

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

Käsittelystä:
Päätös:
Otteet/tiedoksi:

-

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

KH 6 §

ESITYSLISTA
14.1.2020

s. 7
1/2020

Viranhaltijapäätökset

Selostus:

−

kunnanjohtaja
§ 20 Itsenäisyyspäivän vastaanotto, taksimatkat
§ 21 Päätös viestinnän palveluntarjoajasta

−

talous- ja hallintopäällikkö
§-

−

tekninen johtaja
§-

−

varhaiskasvatusjohtaja
§§-

−

puhtaus- ja ruokapalvelupäällikkö
§-

−

lomituspalvelupäällikkö
§ 467 Vahingonkorvaus

−

rehtori-sivistysjohtaja
§ 18 Erikoiskirjastovirkailijan valinta

−

rakennustarkastaja
§-

Valmistelija:

talous- ja hallintopäällikkö, vs. kunnanjohtaja Pirjo-Maarit Hellman, p.
050 520 3876

Päätösehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Käsittelystä:
Päätös:
Otteet/tiedoksi:

-

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

KH 7 §

ESITYSLISTA
14.1.2020

s. 8
1/2020

Valtuustopäätösten laillisuusvalvonta ja täytäntöönpano

Aiempi käsittely:
Selostus:

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 12.12.2019.

Valmistelija:

talous- ja hallintopäällikkö, vs. kunnanjohtaja Pirjo-Maarit Hellman, p.
050 520 3876

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus kuulee ja toimeenpanee valtuuston päätökset.

Käsittelystä:

Päätös:
Otteet/tiedoksi:

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

KH 8 §

ESITYSLISTA
14.1.2020

s. 9
1/2020

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän ja Ypäjän kunnan välinen sopimus terveyden- ja sosiaalihuollon palveluista vuodelle 2020

Aiempi käsittely:
Selostus:

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä ja sen omistajakunnat sopivat palvelusopimuksella vuonna 2020 toteutettavien terveyden- ja sosiaalihuollon palveluiden laajuudesta, järjestämisestä sekä palveluista perittävistä maksuista.
Sopimus sisältää sekä Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän itse tuottamat että sen ulkopuolisilta palveluntuottajilta hankkimat palvelut.
Ypäjän kunnan osalta sopimuksen kokonaisarvo on 8.126.261,00 euroa
(7.991.697,00 euroa v. 2019).
Sopimus on liitteenä 1 sekä sopimuksen liitteet oheismateriaalina.

Valmistelija:

talous- ja hallintopäällikkö, vs. kunnanjohtaja Pirjo-Maarit Hellman, p. 02
762 652 15

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus päättää hyväksyä laaditun sopimuksen vuoden 2020 terveyden- ja sosiaalihuollon palveluista.

Käsittelystä:
Päätös:
Otteet/tiedoksi:

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

KH 9 §

ESITYSLISTA
14.1.2020

s. 10
1/2020

Osallistuminen ”Tulevaisuuden sote-keskus” -hankkeeseen

Aiempi käsittely:
Selostus:

Sosiaali- ja terveysministeriö myöntää osana hallitusohjelmassa mainittuja
kansallisia kehittämishankkeita valtionavustuksia kehittämis- ja kokeiluhankkeille sekä toiminnan käynnistämishankkeille. Ensimmäisenä hankkeena on
käynnistymässä Tulevaisuuden sote-keskus -hanke. Tarkoitus on nivellyttää hankkeen tulokset osaksi sote-rakenneuudistusta.
Valtionavustusta voidaan myöntää vain yhdelle maakunnan hankekokonaisuudelle kussakin maakunnassa. Myöntämisen edellytyksenä on, että

1.

1. Hankkeen toteuttamiseen osallistuvien kuntien asukasluku on 80 %
maakunnan asukasluvusta sekä, että
2. hanke edistää kaikkia Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman
osatavoitteita:
a) palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden, oikeaaikaisuuden ja jatkuvuuden parantaminen
b) toiminnan painotuksen siirtäminen korjaavista palveluista ehkäisevään ja ennakoivaan työhön
c) palvelun laadun ja vaikuttavuuden parantaminen
d) palveluiden monialaisuuden ja yhteen toimivuuden
parantaminen ja
e) kustannusten nousun hillitseminen
Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman mukaiselle maakunnan hankekokonaisuudelle myönnetään avustus täysimääräisenä (100 %). Hankekokonaisuus ei edellytä kunnilta hankkeelle rahoitusosuutta, mutta kuntien ja
kuntayhtymien on tehtävä hankkeeseen osallistumisesta päätös.
Hankekokonaisuuden valmistelu on aloitettu Kanta-Hämeessä Hämeen liiton koordinoimana ja suunnittelua ohjaa maakunnan alueen sosiaali- ja terveysjohdosta koostuva strateginen sote-kehittämisryhmä.
Alustavan hankesuunnitelman mukaan hankkeen hallinnoijana toimisi Hämeen liitto. Lisäksi alustavan suunnitelman mukaan hankekokonaisuuden
operatiivisena ohjausryhmänä toimisi strateginen sote-kehittämisryhmä.
Hankekokonaisuudelle asetettaisiin myös poliittinen ohjausryhmä, joka seuraa hankkeen tavoitteiden saavuttamista Kanta-Hämeen osalta. Hämeen
liitto pyytää maakuntahallituksen päätöksen (HL/336/04.03.01/2019) mukaisesti kuntia ja kuntayhtymiä tekemään päätöksen 31.1.2020 mennessä siitä,
onko kunta tai kuntayhtymä hankehakemuksen jättämisen kannalla ja hyväksyykö kunta tai kuntayhtymä esitetyn mukaisen alustavan hankekokonaisuuden hallinnointi- ja ohjausmallin Kanta-Hämeessä. Lopullinen hankekokonaisuuden hankesuunnitelma tulee kuntien ja kuntayhtymien hyväksyttäväksi sen valmistuttua, valtionapuhakujen hakuaikojen puitteissa.
Sairaanhoitopiirin alueella on käynnistetty pitkän tauon jälkeen lakisääteisen
Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman laatiminen. Peruskunnan näkökulmasta on keskeistä, että asioissa edetään loogisessa järjestyksessä.
Ensin on kuntien kanssa sovittava yhdessä, mikä on terveyskeskusten (tulevaisuudessa sote-keskusten), aluesairaaloiden ja sairaanhoitopiirin työnjako ja erikoissairaanhoidon palveluverkko. Vasta tämän sopimisen jälkeen on
mahdollista kunnolla keskittyä sote-keskusten muuhun palveluvalikoimaan

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

ESITYSLISTA
14.1.2020

s. 11
1/2020

edellä kerrottujen STM:n asettamien tavoitteiden saavuttamiseksi.

Valmistelija:

talous- ja hallintopäällikkö, vs. kunnanjohtaja Pirjo-Maarit Hellman, p.
050 520 3876

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus päättää, että Ypäjän kunta osallistuu hankkeeseen sillä edellytyksellä, että ensin sovitaan Terveydenhuollon järjestämissuunnitelmassa
erikoissairaanhoidon työnjaosta ja palveluverkosta sairaanhoitopiirin alueella
omistajakuntien ja sairaanhoitopiirin kesken. Tämän jälkeen em. suunnitelman mukaisesti kehitetään sote-keskusten toimintaa ”Tulevaisuuden sotekeskus” -hankkeessa.
Ypäjän kunta hyväksyy esitetyn mukaisen alustavan hankekokonaisuuden
hallinnointi- ja ohjausmallin.

Käsittelystä:
Päätös:
Otteet/tiedoksi:

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

KH 10 §

ESITYSLISTA
14.1.2020

s. 12
1/2020

Edustaja Hevosurheilumuseoyhdistys ry:n vuosikokoukseen sekä esitys
kunnan edustajaksi yhdistyksen hallitukseen

Aiempi käsittely:
Selostus:

Hevosurheilumuseoyhdistys ry pyytää Ypäjän kuntaa nimeämään vuosikokoukseen edustajansa sekä tekemään esityksensä kunnan edustajasta sekä
tämän henkilökohtaisesta varajäsenestä vuodelle 2020.

Valmistelija:

talous- ja hallintopäällikkö, vs. kunnanjohtaja Pirjo-Maarit Hellman, p.
050 520 3876

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus
1) valitsee vuosikokousedustajaksi Markku Saastamoisen
2) esittää Markku Saastamoista kunnan edustajaksi yhdistyksen hallitukseen ja varajäseneksi Päivi Lainetta.

Käsittelystä:
Päätös:
Otteet/tiedoksi:

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

KH 11 §

ESITYSLISTA
14.1.2020

s. 13
1/2020

Täyttölupa puhtaus- ja ruokapalvelujen yhdistelmätyöntekijän toimeen

Aiempi käsittely:
Selostus:

Anotaan täyttölupa seuraavalle tehtävälle:
Puhtaus- ja ruokapalvelut, yhdistelmätyöntekijä 17.2.2020 alkaen toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen.
Päiväkodin yhdistelmätyöntekijä on terveydellisistä syistä sijoitettu pysyvästi
kunnan sisällä toiselle toimialalle 9.11.2019 alkaen. Tähän asti tehtävä on
hoidettu määräaikaisilla sijaisuuksilla. Koska päiväkodilla edelleen tarvitaan
yhdistelmätyöntekijä, jonka tehtäväkuvaan sisältyy sekä päiväkodin puhtaanapito että valmistavaa keittiötyötä, ei ole enää perusteita määräaikaisten
sijaisuuksien jatkamiselle.

Valmistelija:

talous- ja hallintopäällikkö, vs. kunnanjohtaja Pirjo-Maarit Hellman, p.
050 520 3876

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus hyväksyy esitetyn täyttöluvan toistaiseksi voimassa olevaan
työsuhteeseen.

Käsittelystä:
Päätös:
Otteet/tiedoksi:

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

ESITYSLISTA
14.1.2020

s. 14
1/2020

KH 12 §

Järjestelyerä 1.1.2019

Aiempi käsittely:

YTTMK
YTTMK

Selostus:

”Paikallinen järjestelyerä on 1,2 prosenttia kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen palkkasummasta.

1.12.2018 13 §
17.6.2019 6 §

Paikallista järjestelyerää kohdennettaessa ensisijaisia tavoitteita ovat paikallisten palkkausjärjestelmien edelleen kehittäminen, paikallisten palkkausepäkohtien korjaaminen sekä tuloksellisuutta edistävien toimintojen ja tehtävien
uudelleenjärjestelyjen tukeminen. Samalla huolehditaan siitä, että johto- ja
esimiesasemassa sekä muiden palkkahinnoittelun ulkopuolella olevien palkkaus on oikeassa suhteessa heidän alaistensa tai verrokkiryhmien palkkaan
nähden.
Paikallisen järjestelyerän kohdentamisessa työnantaja ottaa huomioon, että
paikallisen järjestelyerän käyttö jakaantuu mahdollisimman tasapuolisesti liitteiden palkkasummat huomioiden eri palkkahinnoitteluliitteiden välillä. Palkkahinnoittelun ulkopuoliset muodostavat tässä tarkastelussa oman ryhmänsä.
Paikallinen järjestelyerä käytetään tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin
ja/tai henkilökohtaisiin lisiin tai vastaaviin korotuksiin.
(KVTES 2018-2019 1-4 mom., OVTES ja TS).
Paikallisen järjestelyerän suuruus lasketaan mahdollisimman tavanomaiselta
kuukaudelta (esimerkiksi marraskuulta 2018) kuntaan/kuntayhtymään palvelussuhteessa olevien työntekijöiden ja viranhaltijoiden KVTES-sopimusalan
palkkasummasta.
Päätösehdotus:
Yhteistyötoimikunta käsittelee paikallisen järjestelyerän jakoperusteet Ypäjän
kunnassa.
Päätös:
Sovittiin että, järjestelyvaraerän suuruus lasketaan marraskuun palkkasummasta.
Todettiin, että järjestelyvaraerän suuruus on KVTES:n ja TS:n sopimuksen piirissä olevilla 1,2 prosenttia ja OVTES:n sopimuksen piirissä olevilla 0,9 prosenttia marraskuun palkkasummasta.
Sovittiin, että korotukset kohdennetaan pääasiassa tehtäväkohtaisiin palkkoihin, TS:n piirissä oleville työntekijöille henkilökohtaisiin lisiin kohdennetaan
TS:n sopimuksen mukaisesti vähintään 0,3 prosenttia.
Sopimuskohtaiset neuvottelut käydään myöhemmin sovittavana ajankohtana,
jonka jälkeen asia viedään kunnanhallituksen päätettäväksi.
17.6.2019 § 6
Keskusteltiin vuoden 2019 järjestelyerän jakoperusteista, asian valmistelutilanteesta ja aikataulusta.
Todettiin, että työntekijäjärjestöt ovat ehdottaneet järjestelyerän kohdentamista tehtäväkohtaisiin palkoihin ja pohjaehdotuksen järjestelyerän jakamisesta
voisivat tehdä työntekijöiden esimiehet.
Tämän ehdotuksesta pohjalta asiasta neuvoteltaisiin yhteistyötoimikunnassa.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi, että järjestelyerän jakoperusteiden valmistelu on käynnissä
ja asiaan liittyvä paikallisneuvottelun tavoiteaikataulu on syksy 2019. Järjestelyerä maksetaan takautuvasti 1.1.2019 alkaen.

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

ESITYSLISTA
14.1.2020

s. 15
1/2020

Hallintoalojen esimiehet ovat valmistelleet ehdotuksen järjestelyerän jakamisesta 1.1.2019 alkaen. Työnantajan edustaja esittelee ehdotuksen järjestelyerän jakamisesta ja sen maksamisesta.

Käsittelystä:

Yhteistyötoimikunta tutustui hallintoalojen esimiesten laatimiin ehdotuksiin
järjestelyerän jakamisesta. Kokouksessa täydennettiin joiltakin osin tehtyjä ehdotuksia.
Päätös:
Yhteistyötoimikunta ehdottaa kunnanhallitukselle, että:
1. 1.1.2019 alkaen määräytyvät järjestelyerät laitetaan pääosin maksuun
tammikuun 2020 aikana kunnanhallituksen asiaa koskevan käsittelyn jälkeen.
2. Lomituspalveluhenkilöstölle järjestelyerä maksetaan joulukuun 2019 aikana koska heidän työsuhteensa on päättyvät vuoden 2019 lopussa.
3. Sivistystoimen opettajille ehdotettu kevätlukukaudella 2019 kertynyt osa
järjestelyerästä jaetaan tasan kevätlukukaudella toimineiden opettajien
kesken. Työsuhteen on täytynyt kestää vähintään 6 kk ja erä maksetaan,
vaikka työsuhde olisikin päättynyt vuoden 2019 aikana.
4. Yhteistyötoimikunta, ehdottaa järjestelyerän jaettavaksi pöytäkirjan
oheismateriaalina olevien taulukoiden mukaisesti.”

Valmistelija:

talous- ja hallintopäällikkö, vs. kunnanjohtaja Pirjo-Maarit Hellman,
p. 050 520 3876

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus hyväksyy järjestelyerän jakamisen oheismateriaalina olevien
yhteistyötoimikunnan ehdotusten mukaisesti sekä maksuaikataulun.

Käsittelystä:
Päätös:

Otteet/tiedoksi:

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

KH 13 §

Päätösehdotus:
Käsittelystä:
Päätös:
Otteet/tiedoksi:

ESITYSLISTA
14.1.2020

Muut asiat

s. 16
1/2020

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

KH 14 §

ESITYSLISTA
14.1.2020

Ilmoitusasiat

Selostus:

-

Päätös:
Otteet/tiedoksi:

s. 17
1/2020

-

yhteinen seudullinen iltakoulu valtuutetuille, valtuustojen ja hallitusten puheenjohtajistolle sekä kuntien johtoryhmille Jokioisten Tietotalolla 30.1.2020

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

ESITYSLISTA
14.1.2020

s. 18
1/2020

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

Tätä ohjetta yksityiskohtaisempi oikaisuvaatimusohje liitetään vain asianosaisille lähetettyihin
pöytäkirjanotteisiin.

