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PÖYTÄKIRJA
20.11.2018

s. 318
14/2018

20.11.2018 klo 18.00 – 21.08
Kunnanvirasto, Perttulantie 20, Ypäjä
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Kunnanhallituksen puheenjohtaja
Khall. 1. vpj.
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Eetu Niemi

Vakuudeksi

Markku Saastamoinen
Puheenjohtaja
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Pöytäkirjanpitäjä

Päivi Laine
Pöytäkirjan tarkastaja

Janika Varjorinne-Mäkeläinen
Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjan
nähtävänäpito

Päätöksen mukaan § 196

Maarit Anttila
Ilmoitustaulunhoitaja

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus
KH 195 §
Selostus:

PÖYTÄKIRJA
20.11.2018

s. 319
14/2018

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kuntalain 94 § säätää vain valtuuston kokoontumisesta. Sen mukaan valtuuston kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta postitse ja/tai sähköisesti. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava yleisessä tietoverkossa. Muiden kunnan toimielinten kokoontumisesta määrätään hallintosäännössä.
Ypäjän kunnan hallintosäännön 5 §:n mukaan toimielimen kokous pidetään silloin, kun puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä sitä puheenjohtajalle esittää. Edelleen 6 §:n
mukaan kokouskutsun yhteydessä lähetetään esityslista käsiteltävien asioiden selostuksineen ja pohjaesityksineen, jollei tälle ole erityistä estettä.
Kokouskutsu lähetetään toimielimen päättämällä tavalla sen varsinaisille
jäsenille ja muille läsnäoloon oikeutetuille tai velvoitetuille. Niin ikään 8 §
mukaan toimielimen varsinainen jäsen kutsuu estyneenä varajäsenensä
sijaansa.
Ypäjän kunnanhallituksen päätöksen 8.8.2017 116 § mukaan kunnanhallituksen kokouskutsut esityslistoineen lähetetään sähköisesti ypaja.fiosoitteisiin, ellei erityisistä syistä muuta johdu, valtuuston koollekutsumisaikataulua noudattaen (4 pv ennen). Varsinainen jäsen kutsuu varajäsenensä päätöksen mukaisesti ja välittää materiaalin tälle. Saman päätöksen mukaisesti kunnanhallituksen kokouskutsut esityslistoineen julkaistaan ensisijaisesti osoitteessa http://www.ypaja.fi/fi/ilmoitustaulu ja toissijaisesti (pl. esityslista) kunnanviraston ilmoitustaululla os. Perttulantie 20.
Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä on läsnä.
Ypäjän kunnan hallintosäännön 9 §:n mukaan puheenjohtaja toteaa läsnäolijat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty kunnanhallituksen jäsenille ja läsnäololuettelossa mainituille muille sähköisesti 16.11.2018. 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:

-

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

KH 196 §
Selostus:

PÖYTÄKIRJA
20.11.2018

s. 320
14/2018

Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänäpito sekä ääntenlaskijat
Kuntalain 140 §:n mukaan toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista
säännöksistä muuta johdu. Päätöksen katsotaan tulleen yleisesti tietoon
seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on pidetty näin nähtävänä. Kuntalain 138 §:n mukaan oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Kunta voi päättää tämän lisäksi myös muusta toimielinten pöytäkirjojen
nähtävänä pidosta.
Ypäjän kunnanhallituksen päätöksen 8.8.2017 117 § mukaan kunnanhallituksen ja valtuuston kokouspöytäkirjat tarkastetaan ja allekirjoitetaan kolmen päivän kuluessa kokouksesta. Lisäksi pöytäkirjantarkastajat voivat
ilmoittaa myös sähköisesti pöytäkirjan hyväksymisestä, jolloin pöytäkirja
varmennetaan heidän allekirjoituksilla myöhemmin, mutta viipymättä.
Saman päätöksen mukaan kunnanhallituksen kokouspöytäkirjat pidetään
ensisijaisesti yleisesti nähtävillä kuntalain 140 §:n mukaisesti kunnan internetsivuilla os. www.ypaja.fi/fi/hallinto/esityslistat_ja_poytakirjat viimeistään kokousten jälkeisenä maanantaina klo 09.00 alkaen. Pyhäpäivinä/vast. nähtävänäpito alkaa seuraavana arkipäivänä.
Edelleen, kunnanhallituksen kokouspöytäkirjat pidetään jatkossa toissijaisesti nähtävillä kunnanviraston yhteispalvelupisteellä viimeistään kokousten jälkeisenä maanantaina klo 09.00-13.00. Pyhäpäivinä/vast. nähtävänäpito alkaa seuraavana arkipäivänä.

Valmistelija:

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

Päätösehdotus:

1. Kunnanhallitus valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi kaksi jäsentään, jotka
toimivat samalla ääntenlaskijoina
(edelliset KH 30.10.2018 Anni Vääri, Pirkko Herd).
2. Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan perjantaina 23.11.2018.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään sähköisesti nähtävänä maanantaina
26.11.2018 klo 09.00 alkaen kunnan yleisillä internetsivuilla ja kunnanviraston palvelupisteellä klo 09.00-13.00. Pöytäkirjan katsotaan tulleen
yleisesti tietoon 4.12.2018.

Käsittelystä:
Päätös:

Otteet/tiedoksi:

1. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Päivi Laine ja Janika VarjorinneMäkeläinen.
2. Päätösehdotus hyväksyttiin.
-

YPÄJÄN KUNTA
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KH 197 §

PÖYTÄKIRJA
20.11.2018

s. 321
14/2018

Käsittelyjärjestys

Selostus:

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

Valmistelija:

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

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus hyväksyy esityslistan mukaisen käsittelyjärjestyksen.

Käsittelystä:
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Otteet/tiedoksi:

-

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

KH 198 §
Selostus:

PÖYTÄKIRJA
20.11.2018

s. 322
14/2018

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

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

Ypäjän kunnan hallintosäännön 18 - 19 §:t määräävät otto-oikeudesta
kuntalain 92 §:n mukaisesti kunnanhallitukselle, sen puheenjohtajalle ja
kunnanjohtajalle kunnanhallituksen ja sen alaisissa päätöksissä. Lautakuntien ja niiden toimivallan alaisissa päätöksissä otto-oikeus on lautakunnalla ja sen puheenjohtajalla, sekä lautakunnan esittelijällä. Määräajasta oikeuden käyttämiselle ei säädetä. Kunnan hallintosäännön päivitystyö on kesken.
Uuden kuntalain tulkinta on hallintosääntöön nähden ensisijainen ja kumoaa hallintosäännön tältä osin.
Pöytäkirjat:
- sivistyslautakunta 7.11.2018

Valmistelija:

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

Päätösehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Käsittelystä:
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Otteet/tiedoksi:

-

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

KH 199 §

PÖYTÄKIRJA
20.11.2018

s. 323
14/2018

Saapuneet asiakirjat

Selostus:

Asiakirjat
− Hämeenlinnan kaupunki, pelastuslautakunnan pöytäkirja 4/2018
11.9.2018
− Jokioisten kunta, kunnanhallitus 8.10.2018 ja 15.10.2018 § 165,
Forssan seudun seutuneuvostoa koskevan sopimuksen hyväksyminen
− Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä, yhtymähallituksen pöytäkirja
9/2018 24.10.2018
− Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä, yhtymähallituksen pöytäkirja 12/2018 29.10.2018
− Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä, yhtymähallitus 29.10.2018
§ 148, Yhtymäkokouksen pitäminen
− Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, yhtymävaltuuston
pöytäkirja 3/2018 30.10.2018
− Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, yhtymähallituksen
pöytäkirja 9/2018 30.10.2018
− Hämeen liitto, maakuntahallituksen pöytäkirja 10/2018 5.11.2018
− Forssan kaupunki, kaupunginhallitus 5.11.2018 § 241, Seudullinen
rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun tehtävien hoito
− Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, yhtymähallituksen
pöytäkirja 9/2018 jatkokokous 6.11.2018
− Eteva kuntayhtymä, Jäsenkuntaraportointi: talousarvion toteutuminen Q3/2018/7.11.2018
− Forssan kaupunki, jätelautakunnan pöytäkirja 8/2018 8.11.2018

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:

-

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

KH 200 §

PÖYTÄKIRJA
20.11.2018

s. 324
14/2018

Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta

Selostus:

−

kunnanjohtaja
§-

−

talouspäällikkö
§-

−

puhtaus- ja ruokapalvelupäällikkö
§-

−

rehtori
§-

−

va. kirjastonjohtaja
§-

−

lomituspalvelupäällikkö
§-

−

rakennustarkastaja
§ 45 Toimenpidelupa Markku ja Kaarina Saastamoinen

−

varhaiskasvatusjohtaja
§-

−

tekninen johtaja
§-

Valmistelija:

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

Päätösehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Käsittelystä:
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Otteet/tiedoksi:

-

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

KH 201 §

PÖYTÄKIRJA
20.11.2018

s. 325
14/2018

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 8.11.2018

Valmistelija:

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

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus kuulee ja toimeenpanee valtuuston päätökset.

Käsittelystä:
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Otteet/tiedoksi:

-

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

KH 202 §

PÖYTÄKIRJA
20.11.2018

s. 326
14/2018

Ypäjän kunnan talousarvio 2019, taloussuunnitelma 2019–2021 sekä investointisuunnitelma 2019–2022

Aiempi käsittely:

KH
KH

18.9.2018 162 §
30.10.2018 188 §

Selostus:

KH 18.9.2018 162 §
”Talousarviotyö vuodelle 2019 käynnistettiin valtuuston talousarvioseminaarilla 6.9.2018. Seminaarissa keskusteltiin kuntatalouden valtakunnallisesta tilanteesta sekä Ypäjän kunnan talousnäkymistä ja talouden tasapainottamistoimenpiteistä. Hallintokunnat ja toimielimet huomioivat
seminaarin linjaukset työskentelyssään.
Valtuustoseminaarin linjauksen mukaan talousarvion valmistelun lähtökohtana on veroprosenttien pitäminen nykyisellä tasolla. Käyttötalouden
kokonaismenot eivät kasva vuoden 2018 talousarviosta lukuun ottamatta palkkojen yleiskorotusten vaikutusta henkilöstömenoihin. Määräaikaisten toimien jatkamisessa on noudatettava tapauskohtaista harkintaa.
Budjetoinnissa huomioidaan koko konsernin etu ja asetetaan tavoitteet
sen mukaisesti.
14.6.2018 päivitetyn valtionosuuksien ennakkolaskelman mukaan kuntien valtionosuudet vähenevät yhteensä 191 milj. euroa vuodesta 2018
vuoteen 2019. Ypäjän kunnan osalta ennakkolaskelma osoittaa laskua
3,9 %.
Kuntaliiton 13.8.2018 päivitetyn veroennustekehikon mukaan vuonna
2019 Ypäjän verotulot kasvavat 3,8 % vuoden 2018 kertymään verrattuna.
Palkkakustannuksia kasvattaa KVTES:n yleiskorotusten lisäksi kilpailukykysopimuksen lomarahaleikkauksen päättyminen, jonka vaikutus näkyy jo vuonna 2019. Henkilöstökulujen kasvua kompensoi jonkin verran
sosiaalivakuutusmaksuprosenttien lasku.
Lisäksi talousarviossa on varauduttava sosiaali- ja terveydenhuollon
maksuosuuksien muutoksiin, jotka tarkentuvat loppuvuoden aikana.
Talousarvion laadintaohje on oheismateriaalina.
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus
1. hyväksyy talousarvion laadintaohjeen ja
2. asettaa taloustavoitteet hallintokuntien ja toimielinten vuoden 2019
talousarviotyölle.
Päätös:
1. Päätösehdotus hyväksyttiin.
2. Kunnanhallitus edellyttää talousarvion laadinnassa tasapainottamistoimenpiteitä. Talousarvio voidaan hyväksyä vuonna 2017 laaditun
taloussuunnitelman verran alijäämäisenä.”
KH 30.10.2018 188 §

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

PÖYTÄKIRJA
20.11.2018

s. 327
14/2018

”-Esitellään vuodelle 2019 talousarvioluonnos, joka on liitteenä 36.
Tilikauden alijäämä on 281 000 euroa suurempi kuin vuoden 2018 budjetoitu alijäämä.
Kuluvan vuoden budjettiin verrattuna toimintatuotot ovat 227 000 euroa
pienemmät, toimintakulut 232 500 euroa suuremmat, valtionosuudet 180
000 euroa pienemmät ja Kuntaliiton veroennustekehikon mukainen verotulokertymä 356 000 euroa suurempi. Valtionosuuksien pudotuksella
sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen kulujen huomattavalla kasvulla on
merkittävä vaikutus talousarvioluonnoksen alijäämän suuruuteen verrattuna sekä vuoden 2018 budjettiin että voimassa olevaan taloussuunnitelmaan vuodelle 2019.
Kokouksessa esitellään listaus toimenpidevaihtoehdoista alijäämän osittaiseksi kattamiseksi (tulo-meno).
Toimialajohtajat ovat kuultavina kokouksessa.
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus asettaa kunta- ja toimialakohtaiset tavoitteet.
Päätös:
Kunnanhallitus edellyttää talousarvion laadinnassa tasapainottamistoimenpiteitä. Talousarvio voidaan hyväksyä vuonna 2017 laaditun taloussuunnitelman verran alijäämäisenä.”
KH 20.11.2018 202 §
Kunnanhallituksen kokouksen 30.10.2018 188 § mukaisesti hallintokunnat ovat käyneet läpi toimialakohtaiset tasapainottamistoimenpidevaihtoehdot. Sivistystoimialan budjettikokous pidettiin 6.11., teknisen toimialan 12.11. sekä hallinnon ja johtamispalveluiden 13.11. Johtoryhmä
on lisäksi tarkentanut ja käsitellyt toimenpiteitä 1.11. ja 15.11.
Kokouksessa esitellään kaksi eri toimenpitein valmisteltua talousarvioluonnosta vuodelle 2019, joista valittavan luonnoksen pohjalta viimeistellään lopullinen hallintokuntien esitys vuoden 2019 talousarvioksi,
taloussuunnitelmaksi vuosille 2019–2021 sekä investointisuunnitelmaksi
vuosille 2019–2022. Asia tulee päätettäväksi seuraavassa kunnanhallituksen kokouksessa. Valmisteluaineisto on oheismateriaalina.
Toimialajohtajat ovat kuultavina kokouksessa.
Valmistelija:

Vt. kunnanjohtaja Sam Vuorinen, p. 02 762 652 00
Talouspäällikkö Pirjo-Maarit Hellman, p. 02 762 652 15

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus tarkentaa talousarvion vuodelle 2019.

Käsittelystä:
Päätös:

Talousarvio vuodelle 2019 tarkennetaan esitetyn luonnosvaihtoehto 1:n
mukaisesti.

Otteet/tiedoksi:

Hallintokunnat

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

KH 203 §

PÖYTÄKIRJA
20.11.2018

s. 328
14/2018

Kartanon yläkoulun rehtorin viran täyttäminen

Aiempi käsittely:

KH
9.10.2018 175 § (Kartanon yläkoulun rehtorin viran täyttölupa ja viranhaku)
SIVLA 7.11.2018 102 § (Rehtorin viran täyttäminen)

Selostus:

KH 9.10.2018 175 §
”Ypäjän kunnan Kartanon yläkoulun rehtori-sivistystoimen toimialapäällikkö Heikki Vainio on ilmoittanut eläköityvänsä kunnan palveluksesta
1.4.2019 lukien. Vainion viimeinen työpäivä kunnassa on 21.12.2018.
Edelleen Ypäjän kunnanvaltuusto on kuntastrategian ja sen toimeenpanoohjelman hyväksymisen yhteydessä 14.12.2017 59 § linjannut sekä koulutoimen rakenteellisista muutoksista että päättänyt kirjastonjohtajan, sivistysjohtajan, varhaiskasvatusjohtajan ja tulevan yhtenäiskoulun johtajan
tehtävien kokonaistarkastelun toteutuksesta.
Kunnan sivistyslautakunta on esittänyt 19.9.2018 77 § kantanaan kunnan
sivistystoimenjohtajan tehtävien liittämistä perustettavaan yhtenäiskoulun
johtajan tehtävään nykyisen mallin mukaisesti. Lausunnossaan lautakunta
toteaa viranhaltijan olevan päivittäistoiminnassa näin lähellä koulutoimea
sivistystoimen isoimpana toimialana ja selkeässä yhteydessä myös liikunta- ja nuorisotoimeen. Lautakunta perustelee kantaansa myös taloudellisesti edullisimpana vaihtoehtona.
Tosiasiassa mahdollisesti perustettavan yhtenäiskoulun rehtorin tehtävänkuva tulee oleellisesti eroamaan nykyisestä Kartanon yläkoulun rehtorin
tehtävästä. Yhtenäiskoulu käsittää toteutuessaan kaksi välimatkallisestikin
erillistä kouluyksikköä sekä v. 2019 henkilöstösuunnitelman mukaisesti 27
henkilön henkilöstö- ja n. 210 oppilaan oppilashallinnon. Toteutuessaan
ilman sivistystoimenjohtajan velvoitteita, tukisi täysipainoisesti läsnäolevan
rehtorin hallintotyötä ja päivittäisjohtamista yhtenäiskoulun toisen yksikön,
Perttulan alakoulun osalta nykyisessä suunnittelumallissa opettaja avustavan opettajan tai muulla virkanimikkeellä. Näistä lisätehtävien hoidosta
maksettaisiin luonnollisesti kohtuullinen palkanlisä, joka itsessään ei kuitenkaan merkittävällä tavalla näy kulujen kasvuna, ottaen huomioon yhtenäiskouluratkaisussa vapautuvien johtajaopettajien virkojen palkanlisät.
Mikäli kuitenkin jo itsessään ym. vastuulliseen yhtenäiskoulun rehtorin
tehtävään kuitenkin liitettäisiin sivistysjohtajan tehtävät, edellyttää jo yksinomaan viranhaltijan toimialajohtamisesta aiheutuva poissaolon määrä,
koko sivistystoimen kehittämis- ja ohjausvastuu sekä toimialan laajuinen
henkilöstöhallinto (50 henk., liikunta- ja nuorisotoimi ml.) vara- tai apulaisrehtorin viran perustamista, tai ainakin huomattavasi laajempaa nimetyn
sijaisen työllistämistä. Tällöin toiminnallis-taloudellisena rinnakkaisvaikutuksena joudutaan vastaamaan kokonaan uuden viran kustannuksista tai
korvaamaan muille opettajalle/-ille huojennustunteja lisääntyvissä määrin.
Edelleen näin menettelemällä useamman henkilön työpanos hajaantuu
itse päätehtävästä. Tilanteessa myös sivistystoimialan hallintotyö kuormittanee nykyistä koulutoimen sihteeriä aiempaa enemmän. Jo nykyisessä
tilanteessa sekä nuoriso- että liikunnanohjaaja ja koulutoimen sihteeri ovat
hoitaneet yli oman tehtävänkuvansa sivistystoimen hallinto- ja valmistelutehtäviä rehtori-sivistystoimenjohtajan ollessa täystyöllistetty.
Strategian toimeenpano-ohjelman mukaisen tarkastelun tulos osoittaa
yhdistelmätehtävien olevan yleisesti taloudellisesti varteenotettavimmat
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ratkaisut. Kuitenkin näistäkin vain yhdessä tehtävässä kustannukset tosiasiassa laskivat (kirjastonjohtaja-sivistysjohtaja, -1.625 eur nykyisestä
kustannustasosta) ja yhdessä muutos oli likimain kustannusneutraali (varhaiskasvatusjohtaja-sivistysjohtaja, + 525 eur). Sivistyslautakunnan esittämässä mallissa kustannukset ovat lautakunnan lausunnosta poiketen
vastaavasti tosiasiassa nykyistä suuremmat, johtuen perustettavasta yhtenäiskoulun rehtorin nykyistä yläkoulun rehtorin virkaa suuremmasta peruspalkasta (yhtenäiskoulun rehtori-sivistysjohtaja, + 2.405 eur). Näin ollen sivistyslautakunnan lausunto siitä, että nykyisen järjestelyn jatkaminen
olisi ”talouden kannalta edullisin vaihtoehto”, ei anna asiasta koko kuvaa.
Edellä mainituista syistä sivistystoimen johtotehtävien kokonaistarkastelun
lopputulemana kirjastonjohtajan virkaan on suunniteltu yhdistettäväksi
kunnan sivistystoimenjohtajan tehtävät.
Näin toteutuessaan rehtorin viranhoito toteutettaisiin seuraavasti:
− 1.1.-31.3.2019 vs. Kartanon koulun rehtori
− 1.4.2019-31.7.2019 Kartanon koulun rehtori
− 1.8.2019 alk. yhtenäiskoulun rehtori (olettamalla, että kunnan kouluverkkoratkaisu toteutuu strategian mukaisesti)
Ypäjän kunnan hallintosäännön 6. luvun 41 §:n mukaisesti viran julistaa
haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita viranhaltija avoinna olevaan virkaan. Edelleen saman luvun 43 §:n mukaan kunnanhallitus päättää suoraan alaistensa muiden vakinaisten viranhaltijoiden, teknisen johtajan,
rehtorin ja taloussihteerin valinnoista. Hallintosäännön 1. luvun 2 §:n mukaisesti toimielimet voivat siirtää johtosäännön mukaista toimivaltaansa
edelleen alaisilleen toimielimille ja viranhaltijoille. Aiheen substanssiosaaminen on kuitenkin sivistystoimialalla. Kunnan talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti kunnanhallitus päättää avoimeksi tulleiden tehtävien
ja virkojen täyttöluvista kustakin erikseen.
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus
1. myöntää Kartanon yläkoulun rehtorin viran täyttöluvan toistaiseksi
1.1.2019 alkaen,
2. julistaa viran haettavaksi,
3. siirtää asian valmisteluvastuun sivistyslautakunnalle päätöksen tekoon asti.
Pykälä tarkastetaan kokouksessa viranhaun aikataulusta johtuen.
Päätös:
1. Kunnanhallitus myöntää Kartanon koulun yläkoulun rehtorin viran
täyttöluvan määräaikaisesti 1.1. – 31.3.2019 ja toistaiseksi
1.4.2019 alkaen.
2. Päätösehdotus hyväksyttiin.
3. Päätösehdotus hyväksyttiin.”
SIVLA 7.11.2018 102 §
”Kartanon koulun rehtorin viransijaisuus ajalle 1.1.-31.3.2019 ja viran täyttäminen toistaiseksi 1.4.2019 alkaen on ollut julkisesti haettavana
29.10.2018 asti.
Virka muuttuu 1.8.2019 alkaen kunnan yhtenäiskoulun rehtorin viraksi.
Määräaikaan mennessä virkaa ja viransijaisuutta hakivat KTM, FM Juha
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Ahonen Jyväskylästä, KM Satu Alahallila Seinäjoelta, KM Turo Järvelä
Ypäjältä, FM Juha Kraapo Huittisista, KM Heli Laiho-Murdoch Vehmaalta,
KM Anssi Lepistö Janakkalasta ja FM Tuomo Pesonen Kärsämäeltä. Yhteenveto hakijoista esityslistan oheismateriaalina lautakunnan jäsenille.
Haastatteluun 5.11.2018 on kutsuttu Satu Alahallila, Turo Järvelä, Juha
Kraapo ja Anssi Lepistö. Haastattelun suorittavat toimialapäällikön ja koulutoimensihteerin lisäksi lautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.
Haastattelijoiden esitys tuodaan kokoukseen.
Ypäjän kunnan hallintosäännön 6. luvun 41 §:n mukaisesti viran julistaa
haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita viranhaltija avoinna olevaan virkaan. Edelleen saman luvun 43 §:n mukaan kunnanhallitus päättää suoraan alaistensa muiden vakinaisten viranhaltijoiden, teknisen johtajan,
rehtorin ja taloussihteerin valinnoista. Hallintosäännön 1. luvun 2 §:n mukaisesti toimielimet voivat siirtää johtosäännön mukaista toimivaltaansa
edelleen alaisilleen toimielimille ja viranhaltijoille. Aiheen substanssiosaaminen on kuitenkin sivistystoimialalla. Kunnan talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti kunnanhallitus päättää avoimeksi tulleiden tehtävien
ja virkojen täyttöluvista kustakin erikseen.
Kunnanhallitus on myöntänyt Kartanon koulun rehtorin viralle täyttöluvan
määräaikaisesti 1.1. – 31.3.2019 ja toistaiseksi 1.4.2019 alkaen. Lisäksi
kunnanhallitus on julistanut viran haettavaksi ja siirtänyt asian valmisteluvastuun sivistyslautakunnalle päätöksen tekoon asti.
Rehtorin päätösehdotus:
Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus valitsee
Kartanon koulun rehtorin virkaan 1.4.2019 alkaen toistaiseksi FM Juha
Kraapon OVTES:n mukaisin korvauksin.
Edelleen Juha Kraapo valitaan rehtorin viransijaiseksi ajaksi 1.1.31.3.2019.
Mikäli virkaan valittu ei ota vastaan virkaa, varalle valitaan KM Turo Järvelä.
Virantäytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa ajalla 1.1.30.6.2019.
Valinta on ehdollinen.
Virkaan valitun tulee toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus ja rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan tai valinta muutoin itsestään raukeaa.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.”
KH 20.11.2018 203 §
Ypäjän kunnan hallintosäännön 6. luvun 41 §:n mukaisesti viran julistaa
haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita viranhaltija avoinna olevaan virkaan. Edelleen saman luvun 43 §:n mukaan kunnanhallitus päättää suoraan alaistensa muiden vakinaisten viranhaltijoiden, teknisen johtajan,
rehtorin ja taloussihteerin valinnoista. Lisäksi kunnan talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti kunnanhallitus päättää avoimeksi tulleiden tehtävien ja virkojen täyttöluvista kustakin erikseen.
Kunnanhallitus on kokouksessaan 9.10.2018 175 § myöntänyt Kartanon

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

PÖYTÄKIRJA
20.11.2018

s. 331
14/2018

yläkoulun rehtorin viran täyttöluvan määräaikaisesti 1.1. – 31.3.2019 (nykyisen viranhaltijan lomien ajaksi) ja toistaiseksi 1.4.2019 alkaen (nykyisen viranhaltijan eläköidyttyä).
Hallintosäännön 1. luvun 2 §:n mukaisesti toimielimet voivat siirtää johtosäännön mukaista toimivaltaansa edelleen alaisilleen toimielimille ja viranhaltijoille.
Koska sivistystoimialan substanssiosaaminen on sivistystoimialalla, kunnanhallitus on siirtänyt toimivaltansa asiassa sivistyslautakunnalle ja sivistystoimialan viranhaltijoiden valmisteluvastuulle päätöksen tekoon asti.
Rehtorin virka oli julkisesti haettavana 10.10.-29.10.2018. Virkaan haki
seitsemän (7) henkilöä, joista neljä (4) haastateltiin. Virkaan otettavaksi
esitettävällä hakijalla on työkokemusta opetusalalta yli 15 vuotta, joista yli
puolet rehtorin virassa. Hakija oli lisäksi ainoa, joka on toiminut rehtorisivistystoimenjohtajan yhdistelmätehtävässä, mitä voidaan muun ansioituneisuuden, haastattelussa ilmi tulleiden seikkojen ja kokonaisharkinnan
lisäksi pitää koko organisaation etuna (mm. sijaisjärjestelyt, omaa työskentelytasoa ylempi tuntemus ym.).
Sivistyslautakunnan esitys on yksimielinen.
Yhteenveto hakijoista on nähtävillä kokouksessa.
Toimialapäällikkö on kuultavana kokouksessa.
Valmistelija:

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

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus
1. Vahvistaa virkavaalin tuloksen ehdollisena siten, että virkaan otettavan
tulee toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus ja rikosrekisteriote 30
päivän kuluessa päätöksestä tiedoksisaannista tai valinta muutoin itsestään raukeaa.
2. Päättää ottaa Kartanon yläkoulun rehtorin virkaan viransijaiseksi ajalle
1.1.-31.3.2019 ja edelleen 1.4.2019 alkaen toistaiseksi FM Juha Kraapon OVTES:n mukaisin korvauksin.
3. Päättää valita varalle KM Turo Järvelän.
4. Vahvistaa noudatettavaksi koeajaksi kuusi (6) kuukautta ollen 1.1.30.6.2019.

Käsittelystä:
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Otteet/tiedoksi:

Hakijat
Sivistystoimen toimialapäällikkö Heikki Vainio (sähköpostitse)
Koulutoimensihteeri Tanja Jussila (sähköpostitse)
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Kirjastonjohtaja-sivistystoimenjohtajan viran täyttäminen

Aiempi käsittely:

Sivistystoimenjohtaja- 15.6.2011 57 §
rehtorin vhjapäätös
KH
9.10.2018 174 § (Kirjastonjohtajan viran täyttölupa ja viranhaku)
SIVLA
19.11.2018 113 §

Selostus:

KH 9.10.2018 174 §
”Kunnallisista viranhaltijoista annetun lain (2003/304) 2. luvun 3 §:n mukaan viranhaltija voidaan ottaa määräajaksi vain viranhaltijan omasta pyynnöstä tai jos määräajaksi ottamisesta on erikseen säädetty taikka tehtävän
luonne, sijaisuus, avoinna olevaan virkasuhteeseen kuuluvien tehtävien
hoidon järjestäminen tai muu näihin rinnastettava kunnan toimintaan liittyvä
määräaikaista virkasuhdetta edellyttävä seikka sitä vaatii.
Lisäksi laki yleisistä kirjastoista (2016/1492) astui voimaan 1.1.2017. Sen
17 §:ssä todetaan kunnan kirjastolaitosta johtavalta vaadittavan virkaan tai
tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, johtamistaito ja hyvä perehtyneisyys kirjastojen tehtäviin ja toimintaan.
Ypäjän kunnan nykyinen va. kirjastonjohtaja on otettu virkaansa 15.6.2011
57 § silloisen sivistystoimenjohtaja-rehtorin viranhaltijapäätöksellä 1.8.2011
alkaen määräaikaisesti siihen saakka, ”kunnes valittava kirjastotoimesta
vastaava viranhaltija ottaa viran vastaan.” Kirjastonjohtajan virkaa ei ole
kuitenkaan julistettu haettavaksi, eikä virkajärjestelyjä toteutettu laajemmin,
viran väliaikaisen hoitajan jäädessä ylimenokaudelle selvittämään Jokiläänin kuntien yhteistä kirjastohanketta. Hankkeen loppuselvityksessä yhteiseen kirjastolaitokseen ei ole päädytty, joten määräaikaisuuden jatkamisen
perustetta ei enää ole. Myöskään tehtävän mukainen koulutusvaade korkeakoulututkinnosta ei viranhaltijan osalta täyty.
Näin ollen kirjastonjohtajan tehtävien hoito on tullut Ypäjän kunnassa ratkaistavaksi samanaikaisesti sivistystoimen hallintojärjestelyjen kanssa tilanteessa, jossa Ypäjän kunnanvaltuusto on kuntastrategian ja sen toimeepano-ohjelman hyväksymisen yhteydessä 14.12.2017 59 § linjannut sekä
koulutoimen rakenteellisista muutoksista että päättänyt kirjastonjohtajan,
sivistystoimenjohtajan, varhaiskasvatusjohtajan ja tulevan yhtenäiskoulun
johtajan tehtävien kokonaistarkastelun toteutuksesta. Tarkastelun lopputulemana kirjastonjohtajan virkaan on suunniteltu yhdistettäväksi kunnan sivistystoimenjohtajan tehtävät.
Ypäjän kunnan hallintosäännön 6. luvun 41 §:n mukaisesti viran julistaa
haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita viranhaltija avoinna olevaan virkaan. Edelleen saman luvun 43 §:n mukaan kunnanhallitus päättää suoraan alaistensa muiden vakinaisten viranhaltijoiden, teknisen johtajan, rehtorin ja taloussihteerin valinnoista ja lautakunta valitsee muun alaisensa
vakinaisen virkasuhteisen henkilöstön. Hallintosäännön 1. luvun 2 §:n mukaisesti toimielimet voivat siirtää johtosäännön mukaista toimivaltaansa
edelleen alaisilleen toimielimille ja viranhaltijoille.
Kirjastonjohtajan valinta kuuluu em. pohjalta sivistyslautakunnalle. Koska
virkaan kaavailtu yhdistelmätehtävä on kuitenkin tuotava ilmi jo hakuilmoituksessa ja toimialajohtajan valinnan kuuluessa kunnanhallitukselle, tulee
sen myös julistaa virka haettavaksi ja myöhemmin päättää henkilövalinnasta. Aiheen substanssiosaaminen on kuitenkin sivistystoimialalla. Kunnan
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talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti kunnanhallitus päättää avoimeksi tulleiden tehtävien ja virkojen täyttöluvista kustakin erikseen.
Päätösehdotus: Kunnanhallitus
1. myöntää kirjastonjohtajan viran täyttöluvan toistaiseksi 1.1.2019 alkaen,
2. julistaa viran haettavaksi,
3. siirtää asian valmisteluvastuun sivistyslautakunnalle päätöksen tekoon asti.
Pykälä tarkastetaan kokouksessa viranhaun aikataulusta johtuen
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.”
SIVLA 19.11.2018 113 §
”Kirjastonjohtaja-sivistystoimenjohtajan virka on ollut julkisesti haettavana
toistaiseksi 1.1.2019 alkaen. Määräaikaan mennessä virkaa hakivat FM
Mari Niemi Vantaalta, PsM Outi Hakala Seinäjoelta ja FM Jasmiina Sillanpää Nokialta. Yhteenveto hakijoista esityslistan oheismateriaalina.
Haastatteluun 9.11.2018 kutsuttiin Outi Hakala ja Jasmiina Sillanpää. Mari
Niemi ei ole tehtävään muodollisesti kelpoinen. Haastattelun suorittivat toimialapäällikön ja koulutoimensihteerin lisäksi lautakunnan puheenjohtaja,
kirjastonjohtaja sekä kunnanjohtaja.
Haastattelijat esittävät FM Jasmiina Sillanpään valitsemista virkaan.
Ypäjän kunnan hallintosäännön 6. luvun 41 §:n mukaisesti viran julistaa
haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita viranhaltija avoinna olevaan virkaan. Edelleen saman luvun 43 §:n mukaan kunnanhallitus päättää suoraan alaistensa muiden vakinaisten viranhaltijoiden, teknisen johtajan, rehtorin ja taloussihteerin valinnoista. Hallintosäännön 1. luvun 2 §:n mukaisesti toimielimet voivat siirtää johtosäännön mukaista toimivaltaansa edelleen alaisilleen toimielimille ja viranhaltijoille. Aiheen substanssiosaaminen
on kuitenkin sivistystoimialalla. Kunnan talouden tasapainottamisohjelman
mukaisesti kunnanhallitus päättää avoimeksi tulleiden tehtävien ja virkojen
täyttöluvista kustakin erikseen.
Kunnanhallitus on myöntänyt kirjastonjohtaja-sivistystoimenjohtajan viralle
täyttöluvan toistaiseksi 1.1.2019 alkaen. Lisäksi kunnanhallitus on julistanut
viran haettavaksi ja siirtänyt asian valmisteluvastuun sivistyslautakunnalle
päätöksen tekoon asti.
Rehtorin päätösehdotus:
Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus valitsee
kirjastonjohtaja- sivistystoimenjohtajan virkaan 1.1.2019 alkaen toistaiseksi
FM Jasmiina Sillanpään KVTES:n mukaisin korvauksin. Lisäksi viranhoitoon liitetystä sivistystoimenjohtajan tehtävästä maksetaan 500 euron lisäkorvaus kuukaudessa. Virantäytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa ajalla 1.1.-30.6.2019.
FM Jasmiina Sillanpään kieltäytymisen varalle esitetään valittavaksi PsM
Outi Hakala.
Valinta on ehdollinen. Jasmiina Sillanpään tulee toimittaa hyväksyttävä
lääkärintodistus ja rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa päätöksestä tiedon
saatuaan tai valinta muutoin itsestään raukeaa.
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Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.”
KH 20.11.2018 204 §
Ypäjän kunnanhallitus on kokouksessaan 9.10.2018 173 § päättänyt yhdistää kunnan sivistystoimenjohtajan tehtävät kirjastonjohtajan tehtäviin ja
edelleen 174 § antanut kirjastonjohtajan viralle täyttöluvan 1.1.2019 alkaen
toistaiseksi ja julistanut viran haettavaksi.
Kirjastonjohtaja-sivistystoimenjohtajan virka on ollut julkisesti haettavana
ajalla 10.10.-5.11.2018. Virkaan haki kolme (3) henkilöä, joista kaksi (2)
haastateltiin. Virkaan otettavaksi esitettävällä hakijalla on soveltuva korkeakoulututkinto pääaineenaan informaatiotutkimus ja interaktiivinen mediatyö
sekä pitkänä sivuaineenaan esimiestyö ja henkilöstöhallinto. Valittavaksi
esitettävällä on lisäksi alan työkokemusta ja hakija on mm. nykyisessä
työssään Pirkkalan kunnan kirjastojen tutkimusapulaisena yhdessä kunnan
kirjasto- ja koulutoimen kanssa integroinut uuden opetussuunnitelman mukaisen digitalisaation ja tiedonhankinnan koulutyöhön. Lisäksi hakija on
ollut toteuttamassa kirjasto- ja informaatioalan suurinta kansainvälistä konferenssia, Bobcatsssia. Hakija tuntee lisäksi kunnalliset valmistelu-, esittelyja päätöksentekoprosessit.
Kokonaisharkinnan ja haastattelun perusteella valittavaksi esitettävä hakija
on valmis vastaanottamaan sivistystoimialan muutostilanteessa, jossa sekä
kirjaston, koulun että sivistystoimen ja kunnan johto vaihtuvat.
Sivistyslautakunnan esitys on yksimielinen.
Yhteenveto hakijoista on nähtävillä kokouksessa.
Toimialapäällikkö on kuultavana kokouksessa.
Valmistelija:

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

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus:
1. Vahvistaa virkavaalin tuloksen ehdollisena siten, että virkaan otettavan
tulee toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus ja rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa päätöksestä tiedoksisaannista tai valinta muutoin itsestään raukeaa.
2. Päättää ottaa kunnan kirjastonjohtaja-sivistysjohtajan virkaan FM Jasmiina Sillanpään 1.1.2019 alkaen toistaiseksi kirjastonjohtajuudesta
maksettavin KVTES:n mukaisin korvauksin sekä sivistystoimen toimialapäällikkyydestä maksettavin kiintein 500,00 euron korvauksin.
3. Päättää valita varalle PsM Outi Hakalan.
4. Vahvistaa noudatettavaksi koeajaksi kuusi (6) kuukautta ollen 1.1.30.6.2019.

Käsittelystä:
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Otteet/tiedoksi:

Hakijat
Sivistystoimen toimialapäällikkö Heikki Vainio (sähköpostitse)
Koulutoimensihteeri Tanja Jussila (sähköpostitse)

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

KH 205 §

PÖYTÄKIRJA
20.11.2018

s. 335
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Ypäjän kunnan tietoturva- ja tietosuojaohje

Aiempi käsittely:
Selostus:

Euroopan unionin uutta yleistä tietosuoja-asetusta ((EU) 2016/679) on
ryhdytty soveltamaan 25.5.2018 alkaen kaikissa EU:n jäsenvaltioissa.
Asetus korvaa nykyisen kansallisen tietosuojalain ja velvoittaa jokaiselta
EU:n alueella henkilötietoja käsittelevältä toimijalta organisaatiokohtaisia
linjauksia mm. henkilötietojen tallettamiseen, käsittelyyn ja säilytykseen.
Samalla kuluttajien oikeudet omien tietojensa tarkastukseen laajenevat.
Ypäjän kunnan tietosuojapolitiikka on hyväksytty KH 16.5.2018 § 101.
Yleisen tietosuojapolitiikan lisäksi kunnassa tulee hyväksyä konkreettisempi tietoturva- ja tietosuojaohje, jossa tietosuojapolitiikan käytännön
toimet tarkennetaan organisaatiolle.
Tietoturva- ja tietosuojaohjetta on valmisteltu yhdessä Lounea Oy:n kanssa, jolle kunnan IT-kokonaisuus on ulkoistettu. Luonnos asiakirjaksi on
liitteenä 37.

Valmistelija:

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

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus hyväksyy Ypäjän kunnan tietoturva- ja tietosuojaohjeen.

Käsittelystä:
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Otteet/tiedoksi:

Tietosuojavastaava Mika Keskikiikonen, Lounea Oy
mika.keskikiikonen@lounea.fi
Ypäjän kunnan työyksiköt

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus
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Edustaja Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymäkokoukseen
4.12.2018

Aiempi käsittely:
Selostus:

Kuntalain 58 §:n mukaan kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttää yhtymävaltuusto tai yhtymäkokous. Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän (FSHKY) ylin päätöselin on perussopimuksen 9 §:n mukaisesti yhtymäkokous.
Kuntayhtymän perussopimuksen 10 §:n mukaan yhtymähallitukseen
valitaan Ypäjältä yksi jäsen (1) ja tälle henkilökohtainen varajäsen. Ypäjän kunnanvaltuusto on kokouksessaan 28.6.2017 (KV 28.6.2017 24 §)
päättänyt valita vuosille 2017 – 2021 FSHKY:n yhtymähallituksen jäseneksi Matti Alangon henkilökohtaisena varajäsenenään Markku Leppälahti.
Hallitusjäsenyyksien lisäksi kuntalain 60 §:n mukaan kokousedustajan
kuhunkin yhtymäkokoukseen erikseen valitsee jäsenkunnan kunnanhallitus tai jäsenkunnan valtuuston päättämä kunnan muu toimielin. Sääntelyn taustalla on ollut ajatus vahvistaa jäsenkunnan omistajaohjausta
edustuksen jakautuessa useammalle luottamushenkilölle kokouskohtaisesti.
Edelleen kuntayhtymän perussopimuksen 7 §:n mukaan yhtymäkokoukseen voi osallistua kustakin jäsenkunnasta enintään kolme (3) edustajaa. Perussopimuksen 8 §:n mukaan kokousedustajilla on käytössään
yksi (1) ääni kutakin alkavaa kahtatuhatta (2 000) kuntansa asukasta
kohden. Ypäjän kunnan väkiluku oli 31.12.2017 yhteensä 2 372. Näin
ollen Ypäjän kokousedustajalla on käytössään kaksi (2) ääntä.
Kokousedustajina yhtymäkokouksessa 14.9. ja 13.12.2017 sekä
13.6.2018 olivat Markku Leppälahti ja Pirkko Herd, varalla Päivi Laine
(KH 8.8.2017 128 §, 21.11.2017 235 §, 16.5.2018 104 §).
FSHKY:n yhtymäkokous pidetään tiistaina 4.12.2018 klo 18.00 alkaen
Forssan sairaalan 4. kerroksen koulutustilassa os. Urheilukentänkatu 9.

Valmistelija:

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

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus nimeää FSHKY:n yhtymäkokoukseen 4.12.2018 kaksi
(2) kokousedustajaa ja yhden varaedustajan (1) sekä ohjeistaa heidät.

Käsittelystä:
Päätös:

Kunnanhallitus nimesi kokousedustajiksi Markku Leppälahden ja Pirkko
Herdin sekä varaedustajaksi Päivi Laineen.

Otteet/tiedoksi:

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä
kirjaamo@fshky.fi, anja.myllyla@fshky.fi

YPÄJÄN KUNTA
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Edustaja Hämeen virkistysalueyhdistyksen vuosikokoukseen 27.11.2018
sekä esitykset kunnan edustajaksi yhdistyksen hallitukseen sekä yhdistyksen puheenjohtajaksi toimintavuodelle 2019

Aiempi käsittely:
Selostus:

Hämeen Virkistysalueyhdistyksen hallitus kutsuu koolle yhdistyksen
sääntömääräisen syyskokouksen tiistaina 27.11.2018 klo 9.00 Hämeen
liitossa os. Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna.
Yhdistyksen sääntöjen 5 §:n mukaan hallitukseen valitaan 3-11 varsinaista jäsentä ja heille kullekin henkilökohtainen varajäsen. Syyskokous
valitsee hallituksen puheenjohtajan. Hallitus valitsee keskuudestaan
sääntöjen 7 §:n mukaisesti varapuheenjohtajan. Hallituksen valinta on
yhdistyksen vuoden 2018 kevätkokouksessa hyväksyttyjen uudistettujen
sääntöjen mukainen. Nykyinen istuva hallitus on yhtäläinen maakuntahallituksen kanssa.
Hallituksen toimikausi on yksi kalenterivuosi. Hallituksen jäsenten ja
varajäsenten tulee yhdistyksen sääntöjen 7 §:n mukaisesti edustaa
mahdollisimman tasapuolisesti koko maakuntaa.
Yhdistys pyytää kuntaa nimeämään syyskokousedustajansa, sekä tekemään esityksensä kunnan edustajasta yhdistyksen hallitukseen sekä
yhdistyksen puheenjohtajaksi 22.11.2018 mennessä yhdistyksen asiamiehelle. Poliittisten voimasuhteiden ei tarvitse olla minkään jäsenesityksen perustana.

Valmistelija:

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

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus
1. Valitsee edustajan Hämeen virkistysalueyhdistyksen vuosikokoukseen 27.11.2018 ja ohjeistaa tämän sekä
2. Tekee esityksensä kunnan edustajaksi yhdistyksen hallitukseen toimintavuodelle 2019 ja
3. Tekee esityksensä yhdistyksen puheenjohtajaksi toimintavuodelle
2019.

Käsittelystä:
Päätös:

Kunnanhallitus
1. valitsi Markku Leppälahden edustajaksi Hämeen virkistysalueyhdistyksen vuosikokoukseen 27.11.2018
2. esittää Markku Saastamoista kunnan edustajaksi yhdistyksen
hallitukseen toimintavuodelle 2019
3. ei tee esitystä yhdistyksen puheenjohtajaksi toimintavuodelle
2019.

Otteet/tiedoksi:

Hämeen Virkistysalueyhdistys
Asiamies Paula Mustonen
paula.mustonen@hame.fi

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

KH 208 §
Selostus:
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Muut asiat
a) Lausunto Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän taloussuunnitelmaehdotuksesta vv. 2019-2021
Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä on pyytänyt jäsenkunniltaan lausuntoa yhtymän taloussuunnitelmaehdotuksesta vv. 20192021 viimeistään 16.11.2018 mennessä.
Taloussuunnitelma koskee kolmea vuotta, joista ensimmäinen on
talousarviovuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään
toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Kuntalaissa korostetaan sitovien tavoitteiden asettamista ja niiden seurannan merkitystä talouden ohjauksessa ja kytkemistä määrärahoihin ja tuloarvioihin.
Talousarvio sisältää käyttötalous- ja tuloslaskelmaosan sekä investointi- ja rahoitusosan. Koska kuntien osuus on otettu huomioon
kuntayhtymän valtionosuudessa, jäsenkunnat eivät suoraan osallistu käyttötalous- ja tuloslaskelmaosan menojen rahoitukseen.
Kuntayhtymän vuoden 2019 talousarvion perustana on opiskelijavuosisuunnitelma, jonka kokonaismäärä perustuu vuoden 2018 rahoituspäätökseen ja rahoitustasoon. Talousarvion laadintahetkellä
kuntayhtymässä ei ole ollut tiedossa vielä vuodelle 2019 myönnettävää opiskelijavuosimäärää ja vuoden 2019 rahoituspäätökset
saadaan loppuvuodesta 2018. Talousarvio on laadittu raamibudjetiksi, jonka puitteissa käyttösuunnitelmia tarkistetaan tarvittaessa
yhtymähallituksen toimesta. Edelleen myös vuosien 2020-2021
osalta rahoituksen tasona käytetty samaa vuoden 2018 tasoa.
Vuoden 2019 tuloslaskelman tilikauden tulos osoittaa varausten
purkamisesta johtuen ylijäämää. Taloussuunnitelmavuosien osalta
toiminnan ja tuloksen ennakointi on ilmoitettu haastavaksi rahoituksen ennakoimattomuuden vuoksi. Suunnitelmassa kuitenkin todetaan toiminnan sopeuttamistarpeesta, mikäli talousarviovuoden
tai taloussuunnitelmavuosien rahoitusarvioita ei saavuteta.
Edelleen vuoden 2019 rahoituslaskelman varsinaisen toiminnan ja
investointien nettokassavirta on positiivinen. Myöskään ulkopuolista rahoitustarvetta ei ole, mutta tarvittaessa käytettävissä olisi
300.000 euron konsernitililimiitti.
Kaikkiaan taloussuunnitelma vastaa hyvin kuntayhtymän perussopimuksen 25 §, jonka mukaisesti käyttötalous- ja tuloslaskelmaosan menot tulee sopeuttaa valtion rahoituksen ja kuntayhtymän
omien tulojen tasolle.
Suunnitelma on oheismateriaalina.
Esitys: Ypäjän kunnalla ei ole lausuttavaa Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän taloussuunnitelmaehdotuksesta vv. 2019-2021.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.
Otteet/tiedoksi:
Forssan ammatti-instituutti, Hallintosihteerin sijainen
Janina Kataja janina.kataja@lhkk.fi

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus
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b) Kunnanjohtajan viranhaku (keskusteluasia)
Kunnanjohtaja Sam Vuorinen on Myrskylän kunnanvaltuuston
5.11.2018 31 § päätöksellä valittu Myrskylän kunnanjohtajaksi.
Ypäjän kunnanhallitus käy alustavan keskustelun kunnanjohtajan
viranhaun toteuttamisesta.
Esitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.
Otteet/tiedoksi: c) Kunnanjohtajan vuosilomat
Kunnanjohtajan johtajasopimuksen kohdan 2.3 mukaan kunnanjohtajan vuosilomista, sairauslomista, koulutusvapaista ym. alle
kuukauden kestävistä virkavapaista päättää kunnanhallituksen puheenjohtaja. Muutoin vapaista päättää kunnanhallitus. Kohdan 208
b mukaisessa tilanteessa, kunnanhallituksen on kokonaisuudessaan syytä päättää vuosilomien käytöstä.
Lain kunnallisesta viranhaltijasta (304/2003) 40 §:n mukaan irtisanomisaika viranhaltijan irtisanoessa virkasuhteensa on kaksi kuukautta, jos viranhaltijan ottaminen kuuluu valtuustolle. Irtisanomisaika alkaa kulua sitä päivää seuraavasta päivästä, jona irtisanominen on annettu tai saatettu tiedoksi. Viranhaltijan pyynnöstä tai
suostumuksella voidaan noudattaa lyhyempää irtisanomisaikaa,
joka on 40 §:n 1 ja 2 momentissa mainittu 14 päivää tai yksi kuukausi.
Myrskylän kunnanvaltuuston päätös 5.11.2018 31 § saa lainvoiman 20.12.2018. Tilanteessa, jossa kunnanjohtaja irtisanoutuu
Myrskylän kunnanvaltuuston päätöksen näin vahvistuttua aikaisintaan 21.12.2018, irtisanomisaika alkaa kulua 22.12.2018, päättyen
22.2.2018, ellei toisin sovita. Kunnanjohtaja on ilmoittanut, ettei
hän aio käyttää kahta kuukautta lyhyempää irtisanomisaikaa kunnan toimintakykyyn vaikuttavista syistä.
Kunnanjohtajalla on kertyneitä vuosien 2018-2019 vuosilomapäiviä
22.2.2019 mennessä 33 vuorokautta. Vuosilomat olisi kunnan käytänteen mukaisesti tarkoituksellista käyttää ennen virkasuhteen
päättymistä. Irtisanomisajalle 22.12.2018-22.2.2019 ajoittuu neljä
(4) arkivapaata, jotka vähentävät lomakulumaa (24.-26.12.2018,
1.1.2019).
Esitys: Kunnanjohtaja on vuosilomalla 24.12.2018-13.1.2019 ja
edelleen 20.-22.2.2019 (käyttö yht. 14 lomapäivää). Jäljelle jäävät
lomapäivät maksetaan rahana (yht. 19 lomapäivää).
Päätös: Kunnanjohtaja on vuosilomalla 19.12.2018-13.1.2019 sekä
20.-22.2.2019. Jäljelle jäävät lomapäivät maksetaan rahana.
Otteet/tiedoksi: Palkkahallinto
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d) Kunnanhallituksen loppuvuoden 2018 kokousajat ja vuoden 2019 ensimmäinen kokous
Kunnanhallitus on 16.5.2018 105 § päättänyt syksyn 2018 kokousaikataulunsa. Vuoden viimeisen kokouspäivän 11.12.2018 ajankohtaa on sovittu tarkennettavan vuoden 2019 talousarviovalmistelusta riippuen. Vastaavasti kunnanvaltuuston vuoden 2019 talousarviosta päättävä kokous on suunniteltu pidettäväksi torstaina
13.12.2018. Talousarviovalmistelua tulee vielä jatkaa kunnanhallituksen kokouksen 20.11.2018 jälkeen. Mikäli lopullisista valtuustolle esitettävistä toiminnan ja talouden asiakirjoista päätettäisiin vasta kokouksessa 11.12.2018, eivät asiakirjat ennättäisi valtuuston
kokouskutsun liitteeksi eivätkä näin ollen ennakkoon perehdyttäväksi (postitus valtuustolle 7.12.).
Esitys: Kunnanhallituksen vuoden 2018 viimeinen kokous aikaistetaan pidettäväksi TI 4.12.2018 klo 18.00 kunnanvirastolla.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Vuoden 2019 ensimmäinen
kokous pidetään TO 17.1.2019 klo 18.00 kunnanvirastolla.
Otteet/tiedoksi:
Toimistosihteeri Tuomas Rautio, tuomas.rautio@ypaja.fi

Valmistelija:

Vt. kunnanjohtaja Sam Vuorinen, p. 02 762 652 00
Talouspäällikkö Pirjo-Maarit Hellman, p. 02 762 652 15
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Ilmoitusasiat

Selostus:

− Ypäjän puolivakinaisen palokunnan jouluruokailu 23.11.2018, kunnan
edustajat: Jouko Käkönen ja Jari Hepomaa
− Pertunkaaren joulumarkkinat 1.12.2018
− Hämeen luontokeskuksen omistajuusasiat
− Työterveyshuollon kilpailutuksen tilanne

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 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: 203 - 207
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: 195 – 202, 208 - 209

Tätä ohjetta yksityiskohtaisempi oikaisuvaatimusohje liitetään vain asianosaisille lähetettyihin
pöytäkirjanotteisiin.

