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KH 183 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

Selostus: Kuntalain 94 § säätää vain valtuuston kokoontumisesta. Sen mukaan val-
tuuston kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä (4) päivää ennen ko-
kousta postitse ja/tai sähköisesti. Samassa ajassa on kokouksesta tiedo-
tettava yleisessä tietoverkossa. Muiden kunnan toimielinten kokoontumi-
sesta määrätään hallintosäännössä.  
 
Ypäjän kunnan hallintosäännön 5 §:n mukaan toimielimen kokous pide-
tään silloin, kun puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enem-
mistö toimielimen jäsenistä sitä puheenjohtajalle esittää. Edelleen 6 §:n 
mukaan kokouskutsun yhteydessä lähetetään esityslista käsiteltävien asi-
oiden 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 kunnanhalli-
tuksen kokouskutsut esityslistoineen lähetetään sähköisesti ypaja.fi-
osoitteisiin, ellei erityisistä syistä muuta johdu, valtuuston koollekutsumis-
aikataulua noudattaen (4 pv ennen). Varsinainen jäsen kutsuu vara-
jäsenensä päätöksen mukaisesti ja välittää materiaalin tälle. Saman pää-
töksen mukaisesti kunnanhallituksen kokouskutsut esityslistoineen julkais-
taan ensisijaisesti osoitteessa http://www.ypaja.fi/fi/ilmoitustaulu ja toissi-
jaisesti (pl. esityslista) kunnanviraston ilmoitustaululla os. Perttulantie 20. 
 
Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltai-
nen, kun yli puolet sen jäsenistä on läsnä. 
 
Ypäjän kunnan hallintosäännön 9 §:n mukaan puheenjohtaja toteaa läs-
näolijat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. 
 
Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty kunnanhallituksen jäsenille ja läs-
näololuettelossa mainituille muille sähköisesti 1.11.2019. Kokouksesta on 
tiedotettu kunnan internetsivuilla samana päivänä. 

  
Valmistelija: talous- ja hallintopäällikkö Pirjo-Maarit Hellman, p. 050 520 3876 
  
Päätösehdotus: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösval-

taiseksi. 
  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
  
Otteet/tiedoksi: - 
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KH 184 § Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänäpito sekä ääntenlaskijat  
 
Selostus: Kuntalain 140 §:n mukaan toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikai-

suvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jäl-
keen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista 
säännöksistä muuta johdu. Päätöksen katsotaan tulleen yleisesti tietoon 
seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on pidetty näin nähtävä-
nä. Kuntalain 138 §:n mukaan oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kulu-
essa päätöksen tiedoksisaannista. 
 
Kunta voi päättää tämän lisäksi myös muusta toimielinten pöytäkirjojen 
nähtävänä pidosta. 
 
Ypäjän kunnanhallituksen päätöksen 8.8.2017 117 § mukaan kunnanhalli-
tuksen ja valtuuston kokouspöytäkirjat tarkastetaan ja allekirjoitetaan kol-
men 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 in-
ternetsivuilla os. www.ypaja.fi/fi/hallinto/esityslistat_ja_poytakirjat viimeis-
tään kokousten jälkeisenä maanantaina klo 09.00 alkaen. Pyhäpäivi-
nä/vast. nähtävänäpito alkaa seuraavana arkipäivänä. 
 
Edelleen, kunnanhallituksen kokouspöytäkirjat pidetään jatkossa toissijai-
sesti nähtävillä kunnanviraston yhteispalvelupisteellä viimeistään kokous-
ten jälkeisenä maanantaina klo 09.00-13.00. Pyhäpäivinä/vast. nähtä-
vänäpito alkaa seuraavana arkipäivänä. 

  
Valmistelija: talous- ja hallintopäällikkö Pirjo-Maarit Hellman, p. 050 520 3876 
  
Päätösehdotus: 1. Kunnanhallitus valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi kaksi jäsentään, jotka 

toimivat samalla ääntenlaskijoina 
(edelliset KH 15.10.2019 Mirja Jokio ja Heikki Levomäki). 

2. Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan perjantaina 8.11.2019 klo 
09.00-15.00 virastotalolla. Tarkastettu pöytäkirja pidetään sähköisesti 
nähtävänä 11.11.2019 klo 09.00 alkaen kunnan yleisillä internetsivuilla 
ja kunnanviraston palvelupisteellä klo 09.00-13.00. Pöytäkirjan katso-
taan tulleen yleisesti tietoon 19.11.2019. 

  
Käsittelystä:  
  
Päätös:                      1. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Susanna Romu ja Janika Varjorin-

ne-Mäkeläinen. 
2. Päätösehdotus hyväksyttiin. 

 
  
Otteet/tiedoksi: - 
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KH 185 § Käsittelyjärjestys 
 

Selostus: Ypäjän kunnan hallintosäännön 9 §:n mukaan asiat käsitellään esityslistan 
mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päät-
tää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskut-
sussa. 

  
Valmistelija: vt. kunnanjohtaja Riikka Riihimäki, p. 050 356 2193 
  
Päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy esityslistan mukaisen käsittelyjärjestyksen. 
  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
  
Otteet/tiedoksi: - 
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KH 186 § Toimielinten pöytäkirjat 
 

Selostus: Kuntalain 92 §:n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohta-
ja, kunnanjohtaja ja hallintosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat 
ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on kuntalain nojalla siir-
retty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston 
toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. 
 
Hallintosäännössä voidaan määrätä otto-oikeudesta vastaavasti lautakun-
nille, niiden puheenjohtajille tai hallintosäännössä määrätylle kunnan vi-
ranhaltijalle asianomaisen lautakunnan alaisen viranomaisen tai lautakun-
nan jaoston toimivaltaan siirretyissä asioissa, jollei asiaa ole otettu jo kun-
nanhallituksen käsiteltäväksi. 
 
Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi sen ajan kuluessa, 
jossa oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä (14 pv). Ylemmän toimieli-
men käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa: 
 

− lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusme-
nettelyä koskevia asioita, 

− yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen 
asioita, 

− kuntien yhteiselle toimielimelle siirrettyjä asioita, jos asianomaiset kun-
nat 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. Lauta-
kuntien ja niiden toimivallan alaisissa päätöksissä otto-oikeus on lauta-
kunnalla ja sen puheenjohtajalla, sekä lautakunnan esittelijällä. Määrä-
ajasta oikeuden käyttämiselle ei säädetä. Kunnan hallintosäännön päivi-
tystyö on kesken.  
 
Uuden kuntalain tulkinta on hallintosääntöön nähden ensisijainen ja ku-
moaa hallintosäännön tältä osin. 
 
Pöytäkirjat: 

- tarkastuslautakunta 21.10.2019 
- sivistyslautakunta 28.10.2019 

 
  
Valmistelija: talous- ja hallintopäällikkö Pirjo-Maarit Hellman, p. 050 520 3876 
  
Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi. 
  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
  
Otteet/tiedoksi: - 
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KH 187 § Saapuneet asiakirjat 
 

Selostus: Asiakirjat 

− Hämeen liitto, maakuntahallituksen pöytäkirja 9/2019 7.10.2019 

− Forssan kaupunki, jätelautakunnan pöytäkirja 5/2019 10.10.2019 

− Maatalousyrittäjien eläkelaitos, Ypäjän kunnan ja Melan välisen 
maatalousyrittäjien lomituspalvelujen toimeksiantosopimuksen irtisa-
nominen/23.10.2019 

− Maatalousyrittäjien eläkelaitos, Vastaus Ypäjän kunnan vastinee-
seen, joka koski maatalouslomittajien lomapalkkavarauksen huomi-
oon ottamista LPL 35 §:n mukaan korvattavina kustannuksi-
na/28.10.2019 

− Eteva kuntayhtymä, Jäsenkuntaraportointi: talousarvion toteutumi-
nen Q3/2019/29.10.2019 

  
Valmistelija: talous- ja hallintopäällikkö Pirjo-Maarit Hellman, p. 050 520 3876 
  
Päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee saapuneet asiakirjat tiedoksi ja saattaa ne tarvit-

tavilta osiltaan toimeksi. 
  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
  
Otteet/tiedoksi: - 
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KH 188 § Viranhaltijapäätökset 
 

Selostus: − kunnanjohtaja 
§ - 

 

− talouspäällikkö 
§ - 
 

− tekninen johtaja 
  § - 
 

− varhaiskasvatusjohtaja 
§ - 

 

− puhtaus- ja ruokapalvelupäällikkö 
§ - 

 

− lomituspalvelupäällikkö 
§ 462 Vuosilomien siirtäminen vuodelle 2019 
 

− rehtori 
§:t  9 - 11 Erityiseen tukeen siirtäminen 
§ 12 Erityisen tuen purku 
§ 13 Lounakirjastojen aineistokuljetussopimuksen optiovuosien 
käyttöönotto 
§ 14 Kirjastovirkailijan sijaisuus 

 

− rakennustarkastaja 
§ - 
 

  
Valmistelija: talous- ja hallintopäällikkö Pirjo-Maarit Hellman, p. 050 520 3876 
  
Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi. 
   
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
  
Otteet/tiedoksi: - 
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KH 189 § Ypäjän kunnan tuloveroprosentti vuodelle 2020 
 

 
Aiempi käsittely:   
  
Selostus: Kunnan tulee ilmoittaa Verohallinnolle viimeistään 17.11. tuloveroprosentin 

suuruus neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella seuraavalle verovuodelle 
(Laki verotusmenettelystä 91 a §). Määräpäivän osuessa kuluvana vuonna 
sunnuntaille, tulee vuoden 2020 tuloveroprosentti ilmoittaa Verohallinnolle 
kuntiin lähetetyn tiedon mukaan viimeistään tiistaina marraskuun 19. päivä-
nä 2019. Veroprosentit ilmoitetaan Verohallintoon sähköisesti kuntiin toimite-
tulla linkillä. 
 
Jos ilmoitusta ei ole toimitettu säädettynä aikana taikka Verohallinnon erik-
seen myöntämässä myöhemmässä määräajassa, verotuksessa voidaan 
noudattaa edellisen vuoden tuloveroprosenttia. 
 
Kunnan nykyinen tuloveroprosentti on 21,50. 
 
Vuoden 2020 talousarvio tulee olemaan erittäin merkityksellinen tulevien 
vuosien suunnannäyttäjä. Tehtyjen laskelmien mukaan talousarviossa on 
varauduttava painelaskennan mukaisiin varauksiin. Nähtävää on, että edel-
listen tilikausien ylijäämä on sulanut kokonaan jo vuoden 2019 jälkeen, tai 
on ainakin merkittävästi laskenut. Alijäämäkierteen katkaisemiseksi vuosi 
2020 on merkityksellinen. Nyt tehtävällä päätöksellä on merkittävä vaikutus 
kunnan tulevaisuuteen, sen taloudelliseen kantokykyyn.  
 

  
Valmistelija: vt. kunnanjohtaja Riikka Riihimäki, p. 050 356 2193 
  
Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää korottaa tuloveroprosenttia 0,50% 
   
Käsittelystä: Vt. kunnanjohtaja ehdotti muutetusti, että kunnanhallitus päättää esittää val-

tuustolle, että kunnan tuloveroprosenttia vuodelle 2020 korotetaan 0,75 %. 
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
  
Otteet/tiedoksi:  
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KH 190 § Ypäjän kunnan kiinteistöveroprosentit vuodelle 2020 
 
 

Aiempi käsittely:  
 

Selostus: Kiinteistöverolain 11 §:n mukaan valtuusto määrää ja ilmoittaa Verohallinnolle 
kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden vuosittain 17.11. mennessä sa-
malla, kun se vahvistaa kunnan tuloveroprosentin. Määräpäivän osuessa ku-
luvana vuonna sunnuntaille, tulee vuoden 2020 kiinteistöveroprosentit ilmoit-
taa Verohallinnolle kuntiin lähetetyn tiedon mukaan viimeistään tiistaina mar-
raskuun 19. päivänä 2019. Veroprosentit ilmoitetaan Verohallintoon sähköi-
sesti kuntiin toimitetulla linkillä. 

 
Kiinteistöveroprosentit määrätään prosentin sadasosan tarkkuudella laissa 
säädettyjen vaihteluvälien rajoissa. Mikäli ilmoitusta ei ole annettu määräajas-
sa, verotuksessa noudatetaan edellisen vuoden kiinteistöveroprosentteja, kui-
tenkin vähintään alinta lain mukaista prosenttia. 
 
Kiinteistöverolain 11, 12, 12a, 12 b, 13, 13 a ja 14 §:n mukaiset kiinteistöve-
ron vaihteluvälit ovat: 
 

− Yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93 – 2,00 

− Vakituinen asuinrakennus 0,41 – 1,00 

− Muu asuinrakennus 0,93 – 2,00 

− Rakentamaton rakennuspaikka 2,00 – 6,00 

− Yleishyödylliset yhteisöt 0,00 – 2,00 

− Voimalaitokset 0,93 – 3,10 
 
Kiinteistöveroprosentteihin tehtiin viimeksi muutoksia syksyllä 2016 vuodelle 
2017, jolloin vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosenttia nostettiin 
0,10 % muun asuinrakennuksen 0,50 % rakentamattoman rakennuspaikan 
1,00 % ja voimalaitoksen kiinteistöveroprosenttia 3,10%. 
 

 
             

 Valmistelija:  vt. kunnanjohtaja Riikka Riihimäki, p. 050 356 2193 
 

 
Päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle vuoden 2020 kiinteistöveroprosenteiksi 

(ei muutoksia): 

− Yleinen kiinteistöveroprosentti 1,00 (-) 

− Vakituinen asuinrakennus 0,60 (-) 

− Muu asuinrakennus 1,50 (-) 

− Rakentamaton rakennuspaikka 3,00 (-) 

− Yleishyödylliset yhteisöt 0,00 (-) 

− Voimalaitokset 3,10 (-) 
 

           Käsittelystä:  
 

 Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
 
          Otteet/tiedoksi: 
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KH 191 § Edustaja Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymäkokoukseen 
10.12.2019 

 
           Aiempi käsittely:  
   
 

Selostus: Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän perussopimuksen mukaan kuntayh-
tymän jäsenkunnat käyttävät yhtymäkokouksessa ylintä päätösvaltaa kun-
tayhtymän asioissa. Yhtymäkokouksessa on kunkin kunnan valitsemat edus-
tajat (enintään 3/kunta). 

 
 Yhtymäkokouksessa jäsenkunnilla on yksi ääni alkavaa 2 000 asukasta kohti. 

Ypäjän äänimäärä on 2. 
 
 Kuntalain mukaan yhtymäkokousedustajan kuhunkin kokoukseen erikseen 

valitsee jäsenkunnan kunnanhallitus tai jäsenkunnan valtuuston päättämä 
kunnan muu toimielin. 

 
 Ypäjän kunnan kokousedustajina 12.6.2019 pidetyssä yhtymäkokouksessa 

olivat Pirkko Herd ja Markku Leppälahti sekä varaedustajana Päivi Laine. 
 
 FSHKY:n yhtymäkokous pidetään 10.12.2019 klo 18.00.  
 

           Valmistelija: talous- ja hallintopäällikkö Pirjo-Maarit Hellman, p. 050 520 3876 
 

Päätösehdotus: Kunnanhallitus nimeää FSHKY:n yhtymäkokoukseen 10.12.2019 kaksi (2) 
kokousedustajaa sekä yhden (1) varaedustajan. 

 
           Käsittelystä: 
    
 

Päätös: Kunnanhallitus nimesi FSHKY:n yhtymäkokousedustajiksi Pirkko Herdin ja 
Markku Leppälahden sekä varaedustajaksi Päivi Laineen. 

 
           Otteet/tiedoksi:   
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KH 192 § Työllisyydenhoidon kuntalisä  
 

 
Aiempi käsittely:  
   
 
Selostus: Kuntalisän maksaminen yhdistyksille osana pitkäaikaistyöttömien työllistämi-

sen tavoitteita on merkittävä työllisyydenhoidon mekanismi, jolla autetaan pit-
käaikaistyöttömiä integroitumaan takaisin työelämään. Jotta työmarkkinatuen 
kuntamaksuja saadaan pienennettyä, kunnan on tarpeellista osallistua suo-
raan pitkäaikaistyöttömille suunnatun työllistämisen tukemiseen. 

  
 Kunnan työllisyydenhoidon tavoitteena on työllistää pitkäaikaistyötön vähin-

tään 8 kk:n ajaksi, jotta työelämään integroituminen on vaikuttavaa. 
  
 Mikäli työllistämien on sidottu oppisopimukseen, palkkatukea on mahdollista 

saada jopa 9 kk:n ajalle. Mikäli työllistämistä ei sidota oppisopimukseen, palk-
katukea on mahdollista saada 6 kk. Tämän ylittävältä osalta kunta sitoutuu 
osana työllistetyn henkilön kustannuksiin, osana kunnan työllisyydenhoidon 
tavoitteita. Tuen määrästä ja laadusta päätetään anomuskohtaisesti. 

  
 

Valmistelija: vt. kunnanjohtaja Riikka Riihimäki, p. 050 356 2193 
 
 
Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää myöntää kuntalisää anomuskohtaisesti yhdistyksille 

osana työllisyydenhoidon tavoitteita. 
 
Käsittelystä: 

 
Päätös: Kunnanhallitus päätti myöntää kuntalisää anomuskohtaisesti osana työllisyy-

denhoidon tavoitteita. 
  
           Otteet/tiedoksi: 
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KH 193 § Yhtenäiskoulun rehtorin virkanimikkeen muutos 
 
 

Aiempi käsittely: SIVLA 28.10.2019 89 §  
 
Selostus: ”Ypäjän kunnanhallitus on syksyllä 2018 pyytänyt sivistyslautakunnalta lau-

suntoa sivistystoimen hallinnon järjestelyistä silloisen rehtori-toimialapäällikön 
eläköityessä. Sivistyslautakunta on kokouksessaan 19.9.2018 päättänyt yk-
simielisesti esittää Mirja Jokion esityksen pohjalta kannanottonaan sivistyksen 
hallintojärjestelyjen muutokseen jatkaa yhdistelmäviralla rehtori-
sivistystoimenjohtaja silloisen mallin mukaisesti. Kunnanhallitus on kokouk-
sessaan 9.10.2018 päättänyt yhdistää sivistystoimenjohtajan tehtävät kirjas-
tonjohtajan tehtäviin 1.1.2019 lukien.  
Kirjasto-sivistystoimenjohtaja irtisanoutui 5.6.2019 lukien tehtävästään ja täl-
löin sivistysjohtajan tehtävät lisättiin kunnanjohtajan päätöksellä Kartanon 
koulun rehtorin tehtäviin. 1.8.2019 perustettiin uusi yhtenäiskoulu ja siitä lu-
kien rehtorin virkanimike on ollut yhtenäiskoulun rehtori.   
Yhtenäiskoulun rehtori on kesäkuusta alkaen hoitanut myös sivistysjohtajan 
tehtäviä. Yhtenäiskoulun rehtorin virkanimike on tarpeellista muuttaa nykyisiä 
työtehtäviä vastaavaksi, jotta nimike ja valmisteilla oleva uusi hallintosääntö 
vastaavat toisiaan hallintosäännön astuessa voimaan.  Yhtenäiskoulun rehto-
rin työnkuva ja palkkaus pysyvät ennallaan, vain nimike muuttuu rehtori-
sivistysjohtajaksi.  
 
Päätösehdotus: 
Sivistyslautakunta esittää edelleen kunnanhallitukselle, että yhtenäiskoulun 
rehtorin virkanimike muutetaan rehtori-sivistysjohtajaksi 1.1.2020 lukien.  
Päätös: 
Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
Juha Kraapo poistui tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 
18.55 – 18.57.” 
 

 
           Valmistelija:  vt. kunnanjohtaja Riikka Riihimäki, p. 050 356 2193 
 

Päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy sivistyslautakunnan päätösehdotuksen.  
 

           Käsittelystä:  
 

 Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
 
          Otteet/tiedoksi: 
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KH 194 § Lausunto Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän strategiasta 2020 se-
kä talousarviosta 2020 ja taloussuunnitelmaehdotuksesta 2021-2022 

 
 

Aiempi käsittely:   
  
Selostus: 
 

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä pyytää omistajakuntien lausuntoa 
koskien koulutuskuntayhtymän strategiaa 2020 sekä koulutuskuntayhty-
män talousarviota 2020 ja taloussuunnitelmaehdotusta 2021-2022. 
 
Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelli-
set tavoitteet. Kuntalaissa korostetaan sitovien tavoitteiden asettamista ja 
niiden seurannan merkitystä talouden ohjauksessa ja kytkemistä määrära-
hoihin ja tuloarvioihin. Talousarvio sisältää käyttötalous- ja tuloslaskelma-
osan sekä investointi- ja rahoitusosan. 
 
”LHKK:n strategiaprosessi käynnistyi tammikuussa 2019. Yhtymäkokous 
linjasi tuolloin, että olemassa olevaa strategiaa päivitetään yhteistyössä 
henkilöstön, luottamushenkilöiden ja sidosryhmien kanssa. 
 
Strategiakokonaisuus on tuotettu vuoden 2019 aikana. Strategiatyöhön on 
osallistunut koko henkilöstö. Yhtymävaltuusto ja yhtymähallitus ovat mää-
rittäneet omistajaohjauksen tavoitteet. 
 
Päästrategian liitteeksi laaditaan osastrategiat koskien henkilöstöä ja vies-
tintää. Strategiatyö jatkuu toimintasuunnitelman laatimisella konkreettisine 
tulosaluekohtaisine tavoitteineen. Strategiasta ja toimintasuunnitelmasta 
johdetaan myös tuloskortit ja kehityskeskustelulomakkeen tavoitteiden 
asettaminen. Strategialla ei ole määritettyä päättymisaikataulua. Tarkoitus 
on, että päivitystä tehdään jatkossa usein ja säännöllisesti.” (LHKK, yhty-
mähallitus 30.10.2019 112 §) 
 
”Perussopimuksen 25 §:n mukaan käyttötalous- ja tuloslaskelmaosan me-
not tulee sopeuttaa valtion rahoitukseen ja kuntayhtymän omien tulojen 
tasolle. Koska kuntien osuus on otettu huomioon kuntayhtymän valtion-
osuudessa, jäsenkunnat eivät suoraan osallistu käyttötalous- ja tuloslas-
kelmaosan menojen rahoitukseen.” (LHKK, yhtymähallitus 30.10.2019 113 
§) 
 
Taloussuunnitelmaehdotus ja strategia lähetetään esityslistan oheismate-
riaalina. 

  
Valmistelija: talous- ja hallintopäällikkö Pirjo-Maarit Hellman, p. 050 520 3876 

 
  
Päätösehdotus: Kunnanhallitus antaa lausuntonsa Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän 

strategiasta 2020 sekä talousarviosta 2020 ja taloussuunnitelmaehdotuk-
sesta 2021-2022. 

   
Käsittelystä:  
  
Päätös: Kunnanhallitus valtuutti vt. kunnanjohtajan laatimaan lausunnon kunnan-

hallituksessa käydyn keskustelun pohjalta. 
  
Otteet/tiedoksi: 
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KH 195 § Caissaniemen myynti 
 
 

Aiempi käsittely: KV 13.12.2018 39 § 
KH 3.9.2019 144 § 
 

 

  
Selostus: 
 
 

”Ypäjän kunnan talouden tasapainottamistyöryhmän kokouksessa 
3.6.2019 päätettiin esittää kunnanhallitukselle, että Caissaniemen kiinteis-
tölle asetettu myyntihinta tulee arvioida uudelleen, mikäli myynti ei ole to-
teutunut 31.8.2019 mennessä. 

Päätösehdotus: 

Kunnanhallitus päättää 
 
1. että Caissaniemen kiinteistöstä pyydetään useampi asiantuntija-arvio 
2.ja esittää valtuustolle, että Caissaniemi myydään markkinahinnalla. 
 
Käsittelystä: 

Kunnanjohtaja ehdotti muutetusti, että kunnanhallitus päättää 

1. että Caissaniemen kiinteistöstä pyydetään useampi asiantuntija-arvio 

2. että etsitään muita vaihtoehtoja myynnille ja tehdään kysely kuntalaisille 
käytön tarpeellisuudesta 

3. esittää valtuustolle, että Caissaniemi voidaan myydä markkinahinnalla 

Markku Leppälahti teki vastaehdotuksen: 

Caissaniemen myynti palautetaan uudelleen valmisteluun käytön selvittä-
miseksi. 

Ehdotusta kannatti Päivi Laine. Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty 
kunnanjohtajan ehdotuksesta poikkeava ehdotus, asiasta äänestetään. 
Kunnanjohtajan ehdotusta kannattavat äänestävät JAA ja Markku Leppä-
lahden ehdotusta äänestävät EI. 

Päätös: 

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 3 JAA-ääntä ja 2 EI-
ääntä, joten kunnanjohtajan muutettu ehdotus tuli päätökseksi. Äänestys-
luettelo on pöytäkirjan liitteenä 29.” 

-- 

Caissaniemestä on pyydetty kolme asiantuntija-arviointia. Asiantuntija-
arviot antavat suuntaa Caissaniemen uudelle hinnoittelulle. Keskustelua 
Caissaniemen käytöstä ja tarpeellisuudesta käytiin myös kunnantalolla 
22.10.2019 järjestetyssä kuntalaiskuulemisillassa. Kuntalaisilta kerättiin 
kirjallista palautetta kuntalaisillassa Caissaniemen käyttöasteesta ja omis-
tamisen tarpeellisuudesta. 

Caissaniemi-keskustelua jatkettiin myös 26.10.2019 valtuustoseminaaris-
sa. 

Tapahtumissa on noussut keskusteluun Caissaniemen mahdollinen vuok-
raaminen osissa tai kokonaan. 
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Valmistelija: vt. kunnanjohtaja Riikka Riihimäki, p. 050 356 2193 
  
Päätösehdotus: 1. Kunnanhallitus päättää jatkaa Caissaniemen myyntiä tai 

2. Kunnanhallitus päättää aloittaa valmistelun mahdollisesta Caissa-
niemen vuokrauksesta ulkopuoliselle osissa tai kokonaan. 

   
Käsittelystä: Markku Leppälahti jätti päätöksestä eriävän mielipiteen, jonka perustelut 

ovat pöytäkirjan liitteenä 31. 
  
Päätös: Kunnanhallitus päätti 

1. jatkaa Caissaniemen myyntiä arvioidulla markkinahinnalla, kunnes 
kiinteistö vuokrataan ja 

2. aloittaa valmistelun mahdollisesta Caissaniemen vuokrauksesta ul-
kopuoliselle osissa tai kokonaan. 

  
Otteet/tiedoksi: 
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KH 196 § Edustaja Hämeen Virkistysalueyhdistyksen syyskokoukseen 25.11.2019 
sekä esitykset kunnan edustajaksi yhdistyksen hallitukseen sekä yh-
distyksen puheenjohtajaksi vuodelle 2020 

 
 

Aiempi käsittely:   
  
Selostus: Hämeen Virkistysalueyhdistyksen syyskokous pidetään 25.11.2019 klo 

13.00 Janakkalan Kiipulassa. 

 

Yhdistys on pyytänyt Ypäjän kuntaa nimeämään syyskokoukseen edusta-

jansa sekä tekemään esityksensä kunnan edustajasta sekä tämän henki-

lökohtaisesta varajäsenestä yhdistyksen hallitukseen vuodelle 2020. Li-

säksi kunta voi asetta ehdokkaan hallituksen puheenjohtajaksi. 

 
  
Valmistelija: talous- ja hallintopäällikkö Pirjo-Maarit Hellman, p. 050 520 3876 
  
Päätösehdotus: Kunnanhallitus  

1. Valitsee edustajan Hämeen Virkistysalueyhdistyksen syyskokouk-
seen 25.11.2019. 

2. Tekee esityksen kunnan edustajaksi yhdistyksen hallitukseen vuo-
delle 2020. 

3. Tekee esityksen yhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi. 

   
Käsittelystä:  
  
Päätös: Kunnanhallitus 

1. valitsi Markku Saastamoisen edustajaksi Hämeen Virkistysalueyh-
distyksen syyskokoukseen 25.11.2019 

2. esittää Markku Saastamoista kunnan edustajaksi yhdistyksen halli-
tukseen vuodelle 2020 

3. ei tee esitystä yhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi. 
  
Otteet/tiedoksi:  
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KH 197 § Asiointiliikennettä koskeva aloite 
 
            

Aiempi käsittely:   
  
Selostus: Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän palveluohjaajat ovat tehneet 

aloitteen kuntiin, jotta kunnat järjestäisivät vanhuksille maksuttoman palve-
luliikenteen tukemaan ikääntyneiden toimintakykyä ja yhdenvertaista liik-
kumista kodin ulkopuolella. 

”Palveluliikenteen maksuttomuus tarkoittaisi myös sitä, että ikääntyneiden 

ihmisten ei tarvitsisi hakea FSHKY:n kautta sosiaalihuoltolain mukaista 

liikkumista tukevaa palvelua vaan ihminen pystyisi tarvittaessa ottamaan 

palvelun heti käyttöönsä miettimättä hakemusprosessia; hakemuksen täyt-

täminen, tulo- ja varallisuustietojen antaminen, palvelutarpeen arvioinnin 

läpikäyminen, päätöksen odottaminen. Monelle palvelun piiriin kuuluvalle 

henkilölle palvelun hakeminen voi olla kynnyskysymys ja palvelu jää käyt-

tämättä jos kokee hakemisen työlääksi tai vaikeaksi, vaikkakin hakemusten 

täyttämisessä saa aina tarvittaessa apua.”  

 
  
Valmistelija: vt. kunnanjohtaja Riikka Riihimäki, p. 050 356 2193 
  
Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää aloittaa asian selvittämisen osana mahdollista seu-

tuyhteistyötä. 

   
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
  
Otteet/tiedoksi:  
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KH 198 § Muut asiat 

 
a) Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetukseksi julkisen hallinnon tiedonhal-

lintalautakunnasta 
 
Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoa 5.11.2019 mennessä. 
 

Päätösehdotus:      Kunnanhallitus päättää lausunnon antamisesta. 
 
Päätös: Kunnanhallitus päätti, että lausuntoa ei anneta. 
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KH 199 § Ilmoitusasiat 
 
 

Selostus: - seudullisen työllisyyden hoidon ekosysteemin kehittäminen, suun-
nittelun käynnistys 29.10.2019 Ely-keskus Hämeenlinna 

- MYP kuntouttavan työtoiminnan käytänteet 1.11.2019 
 

  
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
  
Otteet/tiedoksi: - 
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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 jon-
ka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä 
kunnan jäsen. Kuntayhtymän viranomaisen päätöksestä oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvali-
tuksen saa tehdä myös kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen sekä kuntien yhteisen toimie-
limen päätöksestä sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen (Kuntalaki 134 §). 
 
Pykälät: 191 – 193, 195 - 197 
 
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 pöytäkir-
ja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa (KuntaL 140 §). Tuolloin myös 14 päivän oikai-
suvaatimusaika alkaa kulua. 
 
Allekirjoitetusta oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen. 

 
  MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
 

Seuraavissa asiakohdissa (alla, §) tehdyistä päätöksistä ei saa hakea kuntalain 136 §:n mu-
kaan oikaisua, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 
 
Pykälät: 183 – 190, 194, 198 - 199 
 
 
 
 
Tätä ohjetta yksityiskohtaisempi oikaisuvaatimusohje liitetään vain asianosaisille lähetettyihin 
pöytäkirjanotteisiin. 


