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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 6.4.2018. Kokouksesta on
tiedotettu kunnan internetsivuilla samana päivänä.

Valmistelija:

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

Päätösehdotus:

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Käsittelystä:
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Otteet/tiedoksi:

-
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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 20.3.2018 Anna-Katariina Ankelo, Elina Hirvonen).
2. Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan perjantaina 13.4.2018. Tarkastettu pöytäkirja pidetään sähköisesti nähtävänä maanantaina
16.4.2018 klo 09.00 alkaen kunnan yleisillä internetsivuilla ja kunnanviraston palvelupisteellä klo 09.00-13.00. Pöytäkirjan katsotaan tulleen
yleisesti tietoon 24.4.2018.

Käsittelystä:
Päätös:

Otteet/tiedoksi:

1. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Matti Alanko ja Markku Leppälahti.
2. Päätösehdotus hyväksyttiin.
-
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Käsittelyjärjestys

Selostus:

Ypäjän kunnan hallintosäännön 9 §:n mukaan asiat käsitellään esityslistan
mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

Valmistelija:

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

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus hyväksyy esityslistan mukaisen käsittelyjärjestyksen.

Käsittelystä:
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Otteet/tiedoksi:

-
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Toimielinten pöytäkirjat
Kuntalain 92 §:n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja ja hallintosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat
ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on kuntalain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston
toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen.
Hallintosäännössä voidaan määrätä otto-oikeudesta vastaavasti lautakunnille, niiden puheenjohtajille tai hallintosäännössä määrätylle kunnan viranhaltijalle asianomaisen lautakunnan alaisen viranomaisen tai lautakunnan jaoston toimivaltaan siirretyissä asioissa, jollei asiaa ole otettu jo kunnanhallituksen käsiteltäväksi.
Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi sen ajan kuluessa,
jossa oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä (14 pv). Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa:




lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita,
yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen
asioita,
kuntien yhteiselle toimielimelle siirrettyjä asioita, jos asianomaiset kunnat niin sopivat.

Ypäjän kunnan hallintosäännön 18 - 19 §:t määräävät otto-oikeudesta
kuntalain 92 §:n mukaisesti kunnanhallitukselle, sen puheenjohtajalle ja
kunnanjohtajalle kunnanhallituksen ja sen alaisissa päätöksissä. Lautakuntien ja niiden toimivallan alaisissa päätöksissä otto-oikeus on lautakunnalla ja sen puheenjohtajalla, sekä lautakunnan esittelijällä. Määräajasta oikeuden käyttämiselle ei säädetä. Kunnan hallintosäännön päivitystyö on kesken.
Uuden kuntalain tulkinta on hallintosääntöön nähden ensisijainen ja kumoaa hallintosäännön tältä osin.
Pöytäkirjat:
- tekninen lautakunta 7.3.2018
- sivistyslautakunta 14.3.2018
Valmistelija:

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

Päätösehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Käsittelystä:
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Otteet/tiedoksi:

-
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Saapuneet asiakirjat

Selostus:

Asiakirjat
 Jokioisten kunta, kunnanhallitus 26.2.2018 § 66, Kansalaisopiston
rehtorin viran hoito
 Hämeenlinnan kaupunki, pelastuslautakunnan pöytäkirja 1/2018
6.3.2018
 Eteva kuntayhtymä, yhtymähallitus 14.3.2018 § 15, Yhtymäkokouksen kokouspäivän vahvistaminen ja yhtymäkokouksen koolle kutsuminen
 Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, hallituksen pöytäkirja
3/2018 20.3.2018
 Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, valtuuston pöytäkirja
1/2018 20.3.2018
 Forssan kaupunki, sivistys- ja tulevaisuuslautakunta 20.3.2018 § 42,
Selvitys Wahren-opiston hallinnollisesta siirtämisestä lukion alaisuuteen

Valmistelija:

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

Päätösehdotus:

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

Käsittelystä:
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Otteet/tiedoksi:

-
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Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta

Selostus:



kunnanjohtaja
§-



talouspäällikkö
§-



puhtaus- ja ruokapalvelupäällikkö
§-



rehtori
§-



va. kirjastonjohtaja
§-



va. lomituspalvelupäällikkö
§-



rakennustarkastaja
§-



varhaiskasvatusjohtaja
§-



tekninen johtaja
§-

Valmistelija:

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

Päätösehdotus:

Ei päätöksiä. Merkitään tiedoksi.

Käsittelystä:
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Otteet/tiedoksi:

-
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Ypäjän kunnan osallistuminen Kanta-Hämeen maakunnan sosiaali- ja
terveyspalveluiden vapaan valinnan kokeiluun, nk. valinnanvapauspilottiin

Aiempi käsittely:

KH

20.3.2018 58 §

Selostus:

Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi 23.1.2018 hankehaun, jonka myötä
on mahdollista kokeilla 1.1.2020 voimaan tulevaksi suunnitellun sosiaalija terveyspalveluiden uudistuksen (SOTE) mukaisia suoran valinnan palveluja, suun terveydenhuollon yksikön valintaa, asiakasseteliä ja/tai henkilökohtaista budjettia.
Tämän nk. valinnanvapauspilotin tarkoitus on tukea valinnanvapauslain
toimeenpanoa jo ennen sen varsinaista voimaantuloa ja siten edesauttaa
uudistuksen onnistumista sujuvasti niin kuntien, tulevien maakuntien, yritysten ja erityisesti asiakkaiden näkökulmasta. Valtio on varannut pilottien
toteutukseen sata miljoonaa euroa (100 milj. eur) meneillään olevan vuoden 2018 talousarvioon. Valtionavustusta voidaan käyttää pilottien hallinnointiin, tietojärjestelmiin ja pilotista johtuviin palvelujen tuottamisesta aiheutuviin kustannuksiin.
Pilotissa kokeiltavien sopimus- ja korvausmallien pohjana ovat valinnanvapauslain säädökset. Asiakasseteli- ja henkilökohtaisen budjetin piloteissa tavoitteena on erityisesti niiden käyttämiseen liittyvän palveluprosessin
(mm. asiakassuunnitelman teko, asiakassetelin arvon määrittäminen sekä
henkilökohtaisen budjetin laskeminen) mallintaminen sekä seurantajärjestelmän kehittäminen. Keskeistä on pilotoida asiakkaan roolin kasvattamista palveluista päättämisessä sekä palvelujen sisällön rakentamisessa asiakkaan tarpeita vastaavaksi.
Piloteissa valtionavustuksen saajalta edellytetään arvioinnissa tarvittavien
tietojen systemaattista keräämistä sekä analysointia, sillä pilottien tavoitteena on tuoda valinnanvapauslain toimeenpanoon liittyvää tietoa kaikkien
maakuntien käyttöön ja edesauttaa tätä kautta valinnanvapauden sujuvaa
käyttöönottoa koko maassa. Erityistä huomiota piloteissa tulee kiinnittää
asiakasvaikutuksien ja -kokemusten seuraamiseen. Tietojärjestelmien ja
tiedon vaihdon testaaminen on edellä olevien lisäksi yksi keskeinen tavoite.
Rahoitus myönnetään harkinnanvaraisesti maakunnissa sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluista tällä hetkellä vastaavien kuntien ja kuntayhtymien muodostaman yhteenliittymän valitsemalle taholle, joka toimii
hankehallinnoijana. Hankehallinnoija jakaa pilotille myönnetyn avustuksen
pilottiin osallistuvien kuntien ja kuntayhtymien kesken niiden kanssa tekemänsä hallinnointisopimuksen perusteella.
Valtionavustus tuli hakea muodostetun yhteenliittymän toimesta 15.3.2018
mennessä sosiaali- ja terveysministeriöltä.
Kanta-Hämeen maakunta jätti määräaikaan mennessä ministeriölle noin
13,5 miljoonan euron valtionavustushakemuksen mainittuun vapaan valinnan pilotointiin. Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän yhtymähallitus antoi 14.3.2018 suostumuksensa kuntayhtymänä toimia hankkeen maakunnallisena hallinnoijana. Forssan seutukunnassa pilotin paikallisena vastuutahona toimii Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä
(FSHKY).
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Pilotissa asiakkaat saavat kokeilla asiakasseteliä ja henkilökohtaista budjettia. Asiakassetelin käyttöä Kanta-Hämeessä on suunniteltu kokeiltavan
kotiin annettavissa palveluissa ja erilaisissa kuntoutuksen muodoissa.
Asiakassetelipilottiin sisältyvät valinnanvapauslain 24 §:n 1 momentissa
tarkoitetut palvelut, jotka pilotissa ovat muun muassa kotona asumista
tukevat palvelut (kotipalvelu, kotisairaanhoito, lapsiperheiden kotipalvelut),
asumispalvelut sekä kuntouttavat palvelut, kuten työ- ja päivätoiminta,
sosiaalinen kuntoutus ja lääkinnällinen kuntoutus.
Henkilökohtaista budjettia on valinnanvapauslain 27 §:n 1 momentin mukaan tarjottava silloin, kun vanhuspalvelulain (980/2012) 3 §:n 2 kohdassa,
vammaispalvelulain (380/1987) 2 §:ssä tai kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain (519/1977) 1 §:ssä tarkoitetulla henkilöllä on todettu
tarve mainittujen lakien mukaisille sosiaali- ja terveyspalveluille. Edellytyksenä henkilökohtaisen budjetin käytölle on, että asiakkaalla on jatkuva ja
laaja-alainen avun, tuen tai huolenpidon tarve, ja kyky itse tai tuettuna
suunnitella ja hankkia palvelunsa (27.3 §). Pilotissa henkilökohtaisen budjetin kohderyhmänä ovat vammaiset lapset ja nuoret sekä alle eläkeikäiset
liikuntarajoitteiset henkilöt. Asiakasseteli ja henkilökohtainen budjetti
myönnetään palvelutarpeen arvioinnin ja asiakassuunnitelman perusteella.
Kanta-Hämeen kuntien ja kuntayhtymien tulee päättää 26.4. mennessä,
lähtevätkö he mukaan nyt haettuun maakunnalliseen pilottiin. Pilottialueen
tulee kattaa vähintään 80 prosenttia (80 %) maakunnan alueen väestöstä.
Pilottiin osallistuvalta taholta ei edellytetä omarahoitusosuutta. Hakijaorganisaatioille myönnettynä pilotoinneista aiheutuvat kulut korvataan täysimääräisinä (100 % rahoitus).
Sosiaali- ja terveysministeriö tekee ehdolliset päätökset valtionavustuksista viimeistään 30.4.2018. Tavoitteena on, että pilotit voisivat alkaa
1.7.2018, mikäli valinnanvapauslaki on hyväksytty ja vahvistettu eduskunnassa. Asiakassetelin ja henkilökohtaisen budjetin pilotit päättyvät
31.12.2019. Pilotti siirretään maakunnan toiminnaksi 1.1.2020 lähtien.
Forssan seudun seutuneuvosto on kokouksessaan 20.3.2018 suositellut
kunnille valinnanvapauden pilotointia. FSHKY muodostaa kantansa omistajakuntiensa hallitusten päätösten pohjalta.
Lisää piloteista sivustolta alueuudistus.fi. sekä toimitetusta oheismateriaalista.
Valmistelija:

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

Päätösehdotus:

Ypäjän kunta osallistuu Kanta-Hämeen maakunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden vapaan valinnan kokeiluun.

Käsittelystä:
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Otteet/tiedoksi:

Oma Häme -valmisteluorganisaatio
hameenliitto@hame.fi, helna.luoto@hame.fi
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä
kirjaamo@fshky.fi
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Ypäjän kunnan tilinpäätös vuodelta 2017

Aiempi käsittely:
Selostus:

Kuntalain 113 §:n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden
maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä.
Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden
liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.
Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on
ilmoitettava liitetiedoissa.
Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.
Kuntalain 114 §:n mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päivältä kuin kunnan tilinpäätös. Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konsernitilinpäätökseen
sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys
kuntakonsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana.
Kuntalain 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys
valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on
myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa kunnan tai kuntakonsernin taseessa, tuloslaskelmassa tai rahoituslaskelmassa.
Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden
tuloksen käsittelystä.
Ypäjän kunnan vuoden 2017 tilinpäätös on esityslistan liitteenä 7 (vuoden
2017 tasekirjaan vielä mahdollisesti tulevat täydennystiedot esitetään kunnanhallituksen kokouksessa, jolloin lopullinen tasekirja voidaan allekirjoittaa).
Selvitys talousarvion määrärahaylityksistä on esityslistan liitteenä 8.
Tilinpäätös vuodelta 2017 osoittaa 213 910,11 euron ylijäämää. Vuoden
2017 talousarviossa ennakoitiin 169 800,00 euron alijäämää.
Vuosikate oli 864 821,39 euroa, joka on 357 672,11 euroa edellisvuotta
suurempi.
Toimintatuotot laskivat edellisvuodesta 113 410,88 euroa, toimintakulujen
lasku oli 9 188,35 euroa.
Kokonaisverotulot nousivat edellisvuodesta 627 320,66 euroa, talousarvi-
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oon verrattuna verotulot ylittyivät 252 289,89 euroa, josta kunnan tuloveron osuus oli 222 168,95 euroa ja yhteisöveron osuus 36 057,89 euroa;
kiinteistöveron tuotto laski arvioidusta 5 936,95 euroa.
Valtionosuudet laskivat 174 866 euroa vuodesta 2016, tuotto oli arvioitua
35 400 euroa pienempi.
Lainakanta asukasta kohden on 950 euroa (laskua edellisvuodesta 11
euroa)
Valmistelija:

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

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus päättää
1. allekirjoittaa tilinpäätöksen vuodelta 2017 ja jättää sen tilintarkastajille
tarkastettavaksi
2. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan arvioinnin jälkeen valtuuston käsiteltäväksi sekä esittää tuloksen käsittelystä, että tehtyä poistoeroa tuloutetaan suunnitelman mukaan 12 686,98 euroa ja tilikauden
ylijäämä 213 910,11 euroa kirjataan taseen omaan pääomaan yli/alijäämätilille
3. antaa selvityksen määrärahaylityksistä tiedoksi valtuustolle.
4. Kunnanhallitus päättää oikeuttaa talouspäällikön tekemään tarvittaessa tasekirjaan tilintarkastuksessa mahdollisesti esille tulevia teknisluonteisia lisäyksiä ja korjauksia ennen valtuuston käsittelyä.

Käsittelystä:
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Otteet/tiedoksi:

Kunnanvaltuusto
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Forssan seudun seutuneuvostoa koskevan sopimuksen muuttaminen

Aiempi käsittely:
Selostus:

Forssan seudun seutuneuvosto käsitteli kokouksissaan 16.1.2018 nk. seutuneuvostosopimuksen päivitystarpeita neuvoston tarkoituksenmukaisuuden ja toiminnallisuuden näkökulmasta. Kokous valtuutti kunnanjohtajien
työvaliokunnan laatimaan neuvostolle uuden sopimusluonnoksen.
Kokouksessaan 20.3.2018 seutuneuvosto käsitteli päivitetyn seutuneuvostosopimuksen luonnoksen ja päätti lähettää sen hyväksyttäväksi jäsenkuntiensa hallituksiin.
Sopimusluonnos on liitteenä 9 ja aikaisempi sopimus oheismateriaalina.

Valmistelija:

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

Päätösehdotus:

1. Ypäjän kunta hyväksyy Forssan seudun seutuneuvostoa koskevan
muutetun sopimuksen
2. Kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan ja talouspäällikön allekirjoittamaan sopimuksen Ypäjän kunnan puolesta.

Käsittelystä:
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Otteet/tiedoksi:

Forssan kaupunki, kirjaamo@forssa.fi
Humppilan kunta, neuvonta@humppila.fi
Jokioisten kunta, jokioisten.kunta@jokioinen.fi
Tammelan kunta, kirjaamo@tammela.fi
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KH 69 §

Täyttöluvat tuntiopettajille ja koulunkäynnin ohjaajille lv. 20182019

Aiempi käsittely:

KH
4.12.2017 247 §
SIVLA 14.3.2018 38 §

Selostus:

SIVLA 14.3.2018 38 §
”Kartanon koulussa on lukuvuodesta 2017 - 2018 alkaen ollut tarve erityisopettajalle luokkamuotoisessa erityisopetuksessa. Koululla on edelleen
ensi lukuvuonna eri luokka-asteilla useampia oppilaita (ainakin viisi oppilasta), joita ei voi integroida yleisopetukseen, ja näitä oppilaita varten tarvitaan erityisluokka ja erityisluokanopettaja.
Kartanon koulun erityisopetuksen laaja-alainen päätoiminen tuntiopettaja
on valittu määräaikaisesti lukuvuodeksi 2017 - 2018 (yhteensä neljä lukuvuotta). Kartanon koululla tarvitaan ehdottomasti edelleen luokkamuotoisen erityisopettajan lisäksi laaja-alainen erityisopettaja. Koululla on oppilaita, joilla on tehostetun tuen ja erityisen tuen tarve muutamissa oppiaineissa. Nämä oppilaat ovat erityisopettajan opetuksessa ja ohjauksessa.
Lukuvuodesta 2019 - 2020 alkaen yläkoulun erityisopetuksen tunnit siirtyvät pääosin luokanopettajien opetettavaksi.
Koulunkäynninohjaajia tarvitaan yhteensä kahdeksan: Ypäjänkylän koulu
kaksi ohjaajaa, Perttulan koulu kolme ohjaajaa ja Kartanon koulu kolme
ohjaajaa. Ohjaajista neljä henkilöä on palkattu toistaiseksi voimassaolevalla sopimuksella. Kunnanhallitukselta tulee pyytää lupa neljän ohjaajan
palkkaamiseen määräaikaisesti lukuvuoden 2018 - 2019 työajaksi.
Rehtorin päätösehdotus:
Sivistyslautakunta pyytää kunnanhallitukselta täyttöluvat seuraaviin toimiin:
1. laaja-alainen erityisopetuksen tuntiopettaja (yläkoulu) lukuvuodeksi
2018 - 2019,
2. luokkamuotoinen erityisopetuksen tuntiopettaja (yläkoulu) lukuvuodeksi
2018 - 2019 ja
3. neljä osa-aikaista koulunkäynninohjaajan tointa lukuvuoden työajaksi
13.8.2018 - 2.6.2019.”
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin
-Kunnanhallitus on vuoden 2017 talousarviovalmistelun yhteydessä keskustellut yhtenä kokonaisuutena henkilöstökuluista saatavista säästövaikutuksista. Koulutoimen ollessa suurin yksittäinen kunnan peruspalveluja
tuottava toimialue, keskusteltiin erityisesti opettaja- ja koulunkäynnin ohjaajien resurssitarpeesta.
Luonnolliset vähennykset kohdistuivat talousarviovalmistelussa Levän alakoulun sulkemisen myötä kahteen (2) määräaikaiseen luokanopettajaan ja
yhteen (1) koulunkäynnin ohjaajaan sekä valmistavan opetuksen opettajan
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(1) tarpeen lakkaamiseen maahanmuuttajaperheen paikkakunnalta poismuuton myötä. Levän koulun osalta säästövaikutus kohdistui vuoden 2018
syksylle ja valmistavan opetuksen osalta koko vuoteen 2018.
Henkilöstösuunnitelmassa suunnittelutilanteessa olleesta yhdeksästä (9)
koulunkäynnin ohjaajan työsuhteesta (8 perusopetus, 1 varhaiskasvatus)
päätettiin Levän koulun henkilöstömuutosten myötä pitää henkilöstösuunnitelmassa kahdeksan (8) lukuvuodelle 20182019. Erityisopettajien lukumäärä päätettiin pitää nykyisellään. Määriä ei laskettu enempää tarpeen
ollessa ilmeinen.
Sivistyslautakunnan esitys on sekä talousarvion että henkilöstösuunnitelman mukainen. Suunnitelma-asiakirjat eivät itsessään kuitenkaan ole päätöksiä ja talouden tasapainottamistoimenpiteiden vuoksi asia vaatii kunnanhallituksen käsittelyn.
Valmistelija:

Rehtori, sivistystoimen toimialapäällikkö Heikki Vainio p. 02 762 652 62
vt. kunnanjohtaja Sam Vuorinen, p. 02 762 652 00

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus myöntää täyttöluvat esitetysti.

Käsittelystä:
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Otteet/tiedoksi:

Koulutoimi
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Siivoojan tehtävänimikkeen muuttaminen ja laitoshuoltajan määräaikaisen työsuhteen täyttölupa

Aiempi käsittely:
Selostus:

Ypäjän kunnan puhtaus- ja ruokapalveluyksikössä on tullut avoimeksi siivoojan tehtävä aikaisemman vakituisen tehtävänhoitajan eläköidyttyä
1.12.2017. Tehtävää on hoidettu sijaisuuksilla toistaiseksi. Tehtävänimike
on vanhan toimi- ja virkaluettelon mukainen.
Eläköitymisen, vanhan nimikkeen sekä työtehtävien määrän ja laajuuden
muutoksen vuoksi yksikössä on tarve laitoshuoltajan työsuhteen määräaikaiselle täytölle. Täyttötarve on ilmeinen siivottavien tilojen ollessa kunnanvirastolla, kirjastolla sekä toimintakeskuksella. Asialla ei ole vaikutusta
henkilöstön palkkakuluihin ja tehtävä on henkilöstösuunnitelman mukainen.
Ypäjän kunnan strategian vuoden 2018 toimeenpano-osassa valtuusto on
linjannut kunnan virkojen ja toimien nimikkeiden ajantasaistamisesta. Tarpeettomat virat ja toimet lakkautetaan.
Ypäjän kunnan sivistyslautakunnan päätöksellä 12.11.2014 65 § koulutoimessa siirrytään 1.8.2019 alkaen yhteen ala- ja yhteen yläkouluun (yhtenäiskoulu), mikäli oppilasmäärissä ja -ennusteissa ei tapahdu oleellista
nousua. Levän alakoulun toiminta päättyy 1.8.2018 lukien kunnanvaltuuston päätöksellä 15.2.2018 7 §.
Tehtävän täyttölupaa haetaan määräaikaisena siihen asti, kunnes kouluverkkomuutoksen kokonaishenkilöstövaikutukset ja -tarpeet ovat selvillä.

Valmistelija:

Puhtaus- ja ruokapalvelupäällikkö Tiina Ojalin p. 050 443 1181
vt. kunnanjohtaja Sam Vuorinen, p. 02 762 652 00

Päätösehdotus:

1. Siivoojan tehtävä muutetaan nimikkeeltään laitoshuoltajan tehtäväksi.
2. Laitoshuoltajan tehtävän määräaikainen täyttölupa puhtaus- ja ruokapalveluyksikköön myönnetään ajalle 1.6.2018 - 1.8.2019.

Käsittelystä:
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Otteet/tiedoksi:

Puhtauspalvelut
Jokioisten kunta, Henkilöstöpäällikkö Birgitta Mäkelä
birgitta.makela@jokioinen.fi
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Edustajan nimeäminen Kanta-Hämeen maakuntauudistuksen kotouttamispalveluiden valmistelutyöryhmään vuosille 20182019

Aiempi käsittely:
Selostus:

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 14.3.2018 pyytänyt
Kanta-Hämeen kuntia nimeämään edustajansa maakuntauudistuksen
kotouttamispalveluiden
valmistelutyöryhmään
vuosille
20182019
13.4.2018 mennessä.
Uudessa maakuntamallissa kotouttamispalveluita ohjaa edelleen Laki kotouttamisen edistämisestä (2010/1386) siihen nyt suunnitteilla olevine
muutoksineen kuitenkin jättäen kunnille ja maakunnille keskinäisesti mahdollisuuden yhteen sovittaa tiettyjä kotouttamisen osa-alueita. Työryhmän
tehtävänä on tähän pohjautuen pohtia Kanta-Hämeessä toimiva kokonaismalli.
Työryhmään nimettävän henkilön tehtävä on maakuntauudistuksessa jäätävä kunnan organisaatioon.
Kunnan kotouttamispalveluiden yhteyshenkilö on sivistystoimen toimialapäällikkö Heikki Vainio.
Lisää aiheesta oheismateriaalissa.

Valmistelija:

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

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus nimeää sivistystoimen toimialapäällikön Ypäjän kunnan
edustajaksi kotouttamispalveluiden valmistelutyöryhmään.

Käsittelystä:
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Otteet/tiedoksi:

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Kotoutumispalveluiden vastuuvalmistelija Anita Salonen
anita.salonen@ely-keskus.fi
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Ypäjän kunnan edustajan valitseminen Hippolis ry:n hallitukseen kaudelle 20182019 ja edustajan nimeäminen vuosikokoukseen 24.5.2018

Aiempi käsittely:
Selostus:

Hippolis – Hevosalan osaamiskeskus ry:n päätehtävänä on toimia valtakunnallisena hevosalan yhteistyöorganisaationa. Hippoliksen taustaorganisaatioita ovat Suomen Ratsastajainliitto, raviurheilun ja hevoskasvatuksen keskusjärjestö Suomen Hippos, MTK, Luonnonvarakeskus, Hevosopisto, HAMK ja Ypäjän kunta. Yhdistyksen toimipaikka on Ypäjällä.
Ypäjän kuntaa yhdistyksen hallituksessa on edustanut kunnanjohtaja Vesa
Ketola 31.5.2017 saakka ja vt. kunnanjohtaja Sam Vuorinen 1.6.2017 alkaen meneillään olevalla kaudella. Vuorinen on erovuoroinen.
Yhdistyksen vuosikokous pidetään torstaina 24.5.2018 klo 10.00 Suomen
Hippoksessa Espoossa os. Tulkinkuja 3.

Valmistelija:

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

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus
1. Nimeää Ypäjän kunnan edustajan Hippolis ry:n hallitukseen kaudelle
2018  2019 ja esittää tätä valittavaksi 24.5.2018 kokoontuvalle vuosikokoukselle.
2. Nimeää Ypäjän kunnan vuosikokousedustajan.

Käsittelystä:
Päätös:

Otteet/tiedoksi:

1. Kunnanhallitus nimesi Ypäjän kunnan edustajaksi Hippolis ry:n hallitukseen kaudelle 2018 - 2019 vt. kunnanjohtaja Sam Vuorisen ja
esittää edustajan valitsemista 24.5.2018 kokoontuvalle vuosikokoukselle.
2. Kunnanhallitus nimesi Markku Saastamoisen Ypäjän kunnan vuosikokousedustajaksi.
Hippolis - Hevosalan osaamiskeskus ry.
Erja Mattila, erja.mattila@hippolis.fi
Sanna Mäki-Tuuri, sanna.maki-tuuri@hippolis.fi
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Muut asiat
a. Ypäjän kirkonkylän asemakaavan päivitys ja asemakaavan laajennus
Aiempi käsittely KH 27.2.2018 39 §
Ypäjän kunnanhallitus on 27.2.2018 kokouksessaan hyväksynyt kirkonkylän asemakaavan päivityksen ja laajennuksen luonnoksen.
Luonnosvaiheen asiakirjat on asetettu yleisesti nähtäville 5.3. –
6.4.2018 väliseksi ajaksi yleiseen tietoverkkoon ja kunnanviraston
palvelupisteelle. Asemakaavaluonnoksen nähtävänolosta annetussa
kuulutuksessa kirjalliset mielipiteet tulee toimittaa Ypäjän kunnanhallitukselle ennen nähtävänäpidon päättymistä 6.4.2018.
Määräajassa saapui neljä (4) kannanottoa.
-

Sivistyslautakunta 14.3.2018
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä 26.3.2018
Museovirasto 5.3.2018
Sampsa Jaakkola 4.4.2018

Kannanotot ovat esillä kokouksessa.
Päätösehdotus:
1. Merkitään tiedoksi
2. Huomiot lähetetään tekniselle lautakunnalle.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.
Otteet/tiedoksi: tekninen lautakunta
b. Elinvoimaa Hämeeseen –hanke, asumisen teemakokonaisuuden ohjausryhmän opintomatka Hollantiin 18.–20.4.2018
Ypäjän kunta on sitoutunut maakunnan kehittämishankkeeseen alueen veto-, pito- ja elinvoiman parantamiseksi (KH 8.8.2017 138 §).
Hanke on edennyt ja useissa tarkasteluissa mm. asumisen innovatiiviset ratkaisut ja monimuotoiset puitteet ovat nousseet keskiöön
alueellisina vetovoimatekijöinä erityisesti tavoitekohderyhmien saavuttamiseksi.
Osana hanketta ja sen rahoituksella maakunnan ja maakuntaliiton
johto tekevät asumisen teemakokonaisuuden opintomatkan Hollantiin 18.-20.4. Matkalla oppaana toimii Marja Straver-Nevalainen,
omistaja, arkkitehti, kaupunki- ja maisemasuunnittelutoimisto NL Urban Solutionsista. Matkan ohjelma on tarvittaessa esillä kokouksessa.
Johtajasopimuksen mukaisesti kunnanjohtajan ulkomaanmatkat hyväksyy kunnanhallitus (KV 31.5.2017 12 §, LIITE 13).
Päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy ulkomaan virkamatkan
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.
Otteet/tiedoksi: -
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c. Kannanotto Forssan kaupungin selvitykseen Wahren-opiston siirtämisestä Forssan yhteislyseon (lukio) alaisuuteen
Forssan kaupunki on 20.3.2018 pyytänyt Ypäjän kunnalta kannanottoa selvitykseen Forssan yhteislyseon ja Wahren-opiston yhdistämisestä. Selvitys on esitetty tämän kokouksen päätösasiana saapuneissa asiakirjoissa (64 §).
Päätösehdotus:
Ypäjän kunta toteaa kantanaan, ettei se Wahren-opiston tai yhteislyseon sopimuksiin kuulumattomana tahona ota kantaa kaupungin
sisäisten organisaatioiden mahdollisiin muutoksiin muutoin, kuin Jokiläänin kansalaisopiston (jäsenkunta) ja Wahren-opiston yhteisen
rehtoriuden osalta. Laaditun selvityksen kohdassa 6. mainittujen organisaatioiden yhdistämisen mukanaan mahdollisesti tuomat uhkat
ja haitat tulee kokonaan välttää tai minimoida tarkastelemalla Jokiläänin kansalaisopiston irrottamista hallinnollisesti itsenäiseksi kokonaisuudekseen. Jokioisten kunnan (isäntäkunta) koolle kutsuma Jokiläänin kansalaisopiston rehtorikysymystä tarkastelevan työryhmän
tarkempi lausunto asiassa tulee mahdollisuuksien mukaan odottaa
ennen päätösten tekemistä.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.
Otteet/tiedoksi: Forssan kaupunki, kirjaamo@forssa.fi
Valmistelija:

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

Merkittiin tiedoksi.

Otteet/tiedoksi:

-

Puheenjohtajiston 1. kokousajankohta
Inspira Oy:n selvitys kunnan SOTE-kiinteistöistä
Kiinteistöveroselvitystyön tilanne
Kunniamerkkiesitykset vuonna 2018
Arvonimiasiat
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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: 68 - 72
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: 60 – 67, 73 - 74

Tätä ohjetta yksityiskohtaisempi oikaisuvaatimusohje liitetään vain asianosaisille lähetettyihin
pöytäkirjanotteisiin.

