YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

Kokousaika:
Kokouspaikka:
Käsiteltävät asiat:

ASIALUETTELO
10/2018

28.8.2018 klo 18.00
Kunnanvirasto, Perttulantie 20, Ypäjä

Nro (§)
Asia
Sivu
KH 140 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus ......................................................................... 228
KH 141 § Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänäpito sekä ääntenlaskijat ............................ 229
KH 142 § Käsittelyjärjestys ............................................................................................. 230
KH 143 § Toimielinten pöytäkirjat ................................................................................... 231
KH 144 § Saapuneet asiakirjat ....................................................................................... 232
KH 145 § Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta........................................................... 233
KH 146 § Ypäjän kunnan Levän koulukiinteistöjen myynti .............................................. 234
KH 147 § Talousarvion vuoden 2018 osavuosikatsaus .................................................. 235
KH 148 § Ypäjän kunnan etätyöohje .............................................................................. 236
KH 149 § Ypäjän kunnan sivistystoimen rakennemuutos vuonna 2019 .......................... 237
KH 150 § Lausuntopyyntö Hämeen kesäyliopiston ylläpitäjävaihtoehdoista ................... 238
KH 151 § Forssan seudun imago- ja vetovoimahanke.................................................... 242
KH 152 § Muut asiat ....................................................................................................... 244
KH 153 § Ilmoitusasiat ................................................................................................... 246
Oikaisuvaatimusohjeet ja muutoksenhakukiellot ............................................................. 247

*om. = oheismateriaalia

MARKKU SAASTAMOINEN
Markku Saastamoinen
Kunnanhallituksen puheenjohtaja

Ypäjän kunta
Kunnanhallitus
Perttulantie 20
32100 Ypäjä
kunta@ypaja.fi
http://www.ypaja.fi/fi/hallinto/kunnanhallitus

Liite

26
27
om.

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

Kokousaika:
Kokouspaikka:

PÖYTÄKIRJA
28.8.2018

s. 227
10/2018

28.8.2018 klo 18.00 – 20.52
Kunnanvirasto, Perttulantie 20, Ypäjä

Läsnäolo:
Kunnanhallituksen jäsenet

Henkilökohtainen varajäsen
Kunnanhallituksen puheenjohtaja
Khall. 1. vpj. (§:t 140-149) klo 18.00 -

Markku Saastamoinen
Matti Alanko

Sampsa Jaakkola
Olli-Pekka Kaunela

19.55

Janika Varjorinne-Mäkeläinen

Khall. 2. vpj.

Mirja Jokio
Anna-Katariina Ankelo
Susanna Romu
Heikki Levomäki
Elina Hirvonen

Pirkko Herd
Päivi Laine
Markku Leppälahti
Anni Vääri
Muut
Jari Hepomaa
Taneli Käpylä
Tapio Ahonen
Sam Vuorinen
Pirjo-Maarit Hellman
Jouko Käkönen

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja
Kvalt. 1. vpj.
Kvalt. 2. vpj.
Vt. kunnanjohtaja, esittelijä
Talouspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä
Tekninen johtaja, (§ 146) klo 18.00 –
18.21

Jenni Moisander

Nuorisovaltuuston edustaja

Eetu Niemi

Vakuudeksi

Markku Saastamoinen
Puheenjohtaja

Pirjo-Maarit Hellman
Pöytäkirjanpitäjä

Pirkko Herd
Pöytäkirjan tarkastaja

Janika Varjorinne-Mäkeläinen
Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjan
nähtävänäpito

Päätöksen mukaan § 141

Maarit Anttila
Ilmoitustaulunhoitaja

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus
KH 140 §
Selostus:

PÖYTÄKIRJA
28.8.2018

s. 228
10/2018

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 24.8.2018. 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 141 §
Selostus:

PÖYTÄKIRJA
28.8.2018

s. 229
10/2018

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 14.8.2018 Matti Alanko, Mirja Jokio).
2. Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan perjantaina 31.8.2018. Tarkastettu pöytäkirja pidetään sähköisesti nähtävänä maanantaina
3.9.2018 klo 09.00 alkaen kunnan yleisillä internetsivuilla ja kunnanviraston palvelupisteellä klo 09.00-13.00. Pöytäkirjan katsotaan tulleen
yleisesti tietoon 11.9.2018.

Käsittelystä:
Päätös:

Otteet/tiedoksi:

1. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pirkko Herd ja Janika VarjorinneMäkeläinen.
2. Päätösehdotus hyväksyttiin.
-

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

KH 142 §

PÖYTÄKIRJA
28.8.2018

s. 230
10/2018

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:

Esityslistaan on lisätty esityslistan lähettämisen 24.8.2018 jälkeen kohdat
− ”Ypäjän kunnan Levän koulukiinteistöjen myynti”
− ”Ypäjän kunnan sivistystoimen rakennemuutos vuonna 2019”
− ”Forssan seudun imago- ja vetovoimahanke”

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Otteet/tiedoksi:

-

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

KH 143 §
Selostus:

PÖYTÄKIRJA
28.8.2018

s. 231
10/2018

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:
- ei kokouksia
Valmistelija:

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

Päätösehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Käsittelystä:
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Otteet/tiedoksi:

-

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

KH 144 §

PÖYTÄKIRJA
28.8.2018

s. 232
10/2018

Saapuneet asiakirjat

Selostus:

Asiakirjat
− Forssan kaupunki, jätelautakunnan pöytäkirja 6/2018 16.8.2018
− Heikki Vainio, Irtisanoutuminen/16.8.2018

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 145 §

PÖYTÄKIRJA
28.8.2018

s. 233
10/2018

Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta

Selostus:

−

kunnanjohtaja
§-

−

talouspäällikkö
§-

−

puhtaus- ja ruokapalvelupäällikkö
§-

−

rehtori
§-

−

va. kirjastonjohtaja
§-

−

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:

-

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

KH 146 §

PÖYTÄKIRJA
28.8.2018

s. 234
10/2018

Ypäjän kunnan Levän koulukiinteistöjen myynti

Aiempi käsittely:

KH
KV

4.12.2017 247 § LIITE 26 (talousarviokäsittely)
14.12.2017 58 § LIITE 17 (talousarviokäsittely)
59 § LIITE 18 (kuntastrategia)

Selostus:

Ypäjän kunnanvaltuusto on vuosien 2018-2021 strategiassa hyväksynyt
periaatteellisesti kunnan alueesta irrallisten tai tarpeettomiksi katsottujen
kiinteistöjen sekä metsä- ja maa-alueiden osittaisen tai täyden myynnin tai
vaihtoehtoisesti pitkäaikaisen vuokraamisen (Ypäjän kunnan strategia s.
11, 17) sekä yhtenäiskouluun siirtymisen (s. 10).
Levän koulun toiminnan lakattua kevätlukukauden 2018 päätteeksi, on
Ypäjän Levän kylässä, Kiertokoulu- (981-402-7-505 [7103 m2]) ja Notkola
(981-402-4-38 [6497 m2]) -nimisillä kiinteistöillä sijaitsevat koulurakennukset maineen asetettu valtuuston linjapäätösten mukaisesti myyntiin. Kohteita on myyty Huutokauppa.com-sivustolla ajalla 26.7.-27.8.2018. Huutajia oli kaksi (2). Huutokaupan päätyttyä kohteista on tarjottu seuraavat
summat (tarjous/pyyntö):
Kiertokoulu 51.000,00 eur / 50.000,00 eur (+ 1.000,00 eur)
Notkola
51.000,00 eur / 50.000,00 eur (+ 1.000,00 eur)
Kiinteistöjen yhteenlaskettu tasearvo on 118.036,84 euroa. Näin ollen
kaupan nettovaikutus olisi -16.036,84 euroa. Ypäjän kunta on myyjänä
pidättänyt oikeuden hyväksyä tai hylätä korkein tarjous.
Mikäli kunnanhallitus hylkää tarjoukset ja päättää asettaa kiinteistöt uudelleen myyntiin, riskinä on ostajan vetäytyminen, myynnin pitkittyminen ja
kiinteistöjen jääminen taseeseen. Kiinteistöt ovat juoksevine ylläpitokustannuksineen kulurasite.

Valmistelija:

vt. kunnanjohtaja Sam Vuorinen, p. 02 762 652 00
tekninen johtaja Jouko Käkönen p. 02 762 652 41

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus hyväksyy Kiertokoulusta ja Notkolasta tehdyt tarjoukset ja
valtuuttaa teknisen johtajan hoitamaan kaupan yksityiskohdat.

Käsittelystä:
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Otteet/tiedoksi:

Kunnanvaltuusto

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

KH 147 §

PÖYTÄKIRJA
28.8.2018

s. 235
10/2018

Talousarvion vuoden 2018 osavuosikatsaus

Aiempi käsittely:
Selostus:

Esityslistan liitteenä 26 on osavuosikatsaus ajalta 1.1. – 30.6.2018. Katsauksessa raportoidaan kunnanhallitukselle talousarvion sekä tavoitteiden
toteutumisesta.

Valmistelija:

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

Päätösehdotus:

Osavuosikatsaus merkitään tiedoksi myös valtuustolle.

Käsittelystä:
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Otteet/tiedoksi:

Kunnanvaltuusto

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

PÖYTÄKIRJA
28.8.2018

KH 148 §

Ypäjän kunnan etätyöohje

Aiempi käsittely:

YTTMK 8.6.2018 9 §
JORY
22.8.2018

Selostus:

YTTMK 8.6.2018 9 §

s. 236
10/2018

”Ypäjän kunnan tietyissä toimistotehtävissä, jotka sisältävät nk. tietotyötä,
kuten valmistelua, suunnittelua, tekstin ja/tai numeraalisen tuottamista ym.
on paikoin perusteltua työskennellä muualla kuin osoitetulla viran tai työn
suorituspaikalla.
Nk. etätyö on nykyaikaisessa työyhteisössä varsin vakiintunut käsite ja sen
on todettu lisäävän työn tuottavuutta ja työssä viihtyvyyttä, sekä mahdollistavan pakottavien henkilökohtaisten asioiden ja työn tekemisen paremman
yhteen sovittamisen mm. pitkältä kulkevien työntekijöiden osalta.
Oheismateriaalina on toimitettu alustava luonnosteksti Ypäjän kunnan etätyöohjeeksi.
Päätösehdotus: Yhteistyötoimikunta
1. näkee perusteltuna etätyön käyttöönoton Ypäjän kunnassa siihen soveltuvissa tehtävissä ja katsoo ohjeen luonnoksen tietoonsa saatetuksi.
2. suosittaa etätyön käyttöönottoa siihen soveltuvissa tehtävissä ohjeluonnoksen pohjalta.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.”
-Yhteistyötoimikunnan kokouksen 8.6.2018 jälkeen Ypäjän kunnan johtoryhmä on 22.8.2018 käsitellyt etätyöohjeen viimeisteltyä luonnosta. Ohjeesta on saatu myös Jokioisten kunnan henkilöstö- ja palkkahallinnon
lausunto (ulkoistettu Ypäjän kunnan HR-palvelu), jonka mukaisesti ohjetta
on tarpeellisilta osiltaan muokattu. Ohjeen luonnos on liitteenä 27.
Valmistelija:

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

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus hyväksyy etätyön käyttöönotettavaksi Ypäjän kunnassa
oheisen ohjeen mukaisesti.

Käsittelystä:
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Otteet/tiedoksi:

Kunnan johtoryhmä ja työyksiköt

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

KH 149 §

PÖYTÄKIRJA
28.8.2018

s. 237
10/2018

Ypäjän kunnan sivistystoimen rakennemuutos vuonna 2019

Aiempi käsittely:

KV

14.12.2017 59 §, (kuntastrategia)

Selostus:

Ypäjän kunnanvaltuusto on kuntastrategian ja sen toimeenpano-ohjelman
hyväksymisen yhteydessä 14.12.2017 59 § linjannut sekä koulutoimen
rakenteellisista muutoksista että päättänyt kirjastonjohtajan, sivistysjohtajan, varhaiskasvatusjohtajan ja tulevan yhtenäiskoulun johtajan tehtävien
kokonaistarkastelun toteutuksesta.
Asian valmistelutyöryhmä on kokoontunut 26.4. ja 24.8.2018 kunnanjohtajan johdolla. Valmistelutyössä on otettu huomioon kunnan taloustilanteen
kehittyminen, nykyinen kulurakenne, mahdollinen yhtenäiskouluun siirtyminen uusine ja poistuvine tehtävineen sekä eläköitymiset. Sivistystoimen
uudeksi rakenteeksi on luonnosteltu kolme mallia, jotka pohjautuvat sivistystoimen johtajan roolitukseen. Tältä kannalta tarkasteltuna rakenne voisi
olla sidottu joko
1) omaan, vahvaan sivistystoimen hallintoon,
2) osa-aikaiseen sivistystoimen hallintoon (nyk. kaltainen) tai
3) ulkoa ostettuun hallintoon.
Vaihtoehdot sivistystoimen toimialarakenteiksi vuodesta 2019 alkaen ovat
esillä kokouksessa 28.8.2018. Hallituksen antamien ohjeiden pohjalta asiaa käsitellään johtoryhmässä 6.9.2018, minkä jälkeen kunnanhallituksessa
tarvittaessa vielä 18.9.2018. Näin tarkennetut toimialarakenteen vaihtoehdot esitellään sivistyslautakunnalle 19.9.2018, jolloin lautakunta tekee
kunnanhallitukselle lopullisen rakenne-esityksensä. Yhteistyötoimikunta
käsittelee asian seuraavassa kokouksessaan (päivämäärä avoin). Toteutuessaan tarvittavat muutokset otetaan uudistettavaan hallintosääntöön.

Valmistelija:

vt. kunnanjohtaja Sam Vuorinen, p. 02 762 652 00
sivistystoimen toimialapäällikkö Heikki Vainio, p. 02 762 652 62
varhaiskasvatusjohtaja Hanna-Leena Sippola, p. 02 762 652 24

Päätösehdotus:

Asian eteneminen merkitään tiedoksi.
Kunnanhallitus antaa tarvittaessa ohjeistuksensa jatkotyölle.

Käsittelystä:
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Otteet/tiedoksi:

-

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

KH 150 §

PÖYTÄKIRJA
28.8.2018

s. 238
10/2018

Lausuntopyyntö Hämeen kesäyliopiston ylläpitäjävaihtoehdoista

Aiempi käsittely:

KH

14.8.2018 131 §

Selostus:

KH 14.8.2018 131 §
”Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja
terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi ei
nykykirjauksineen antane tulevalle maakuntahallinnolle lakisääteistä oikeutta ylläpitää tai järjestää vapaan sivistystyön koulutusta. Esityksessä
todetaan, ettei säännöksen soveltamisalaan kuulu opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää järjestämislupaa edellyttämän koulutuksen järjestäminen (HE 15/2017, 6 § 9. mom. s. 314).
Nykyisellään maakuntien liitot ovat voineet koulutusta järjestää. Hämeen
Maakuntaliiton kuntayhtymän perussopimuksen 1. luvun 2 §:n mukaisesti
kuntayhtymän tehtävänä on ”ylläpitää Hämeen kesäyliopistoa, jonka toiminnassa alueellisena oppilaitoksena painottuvat vapaasta sivistystyöstä
annetun lain mukaisesti avoin korkeakouluopetus sekä alueen muihin
osaamis- ja sivistystarpeisiin vastaaminen ottaen huomioon myös korkeakoulutettu väestö.”
Kesäyliopiston toiminnan rahoitus muodostuu kurssimaksutuloista, valtionosuudesta sekä kuntien asukaslukuihin suhteutetuista maksuosuuksista. Nykyinen Ypäjän kunnan kuntamaksuosuus on n. 2100,00 euroa vuodessa. Koulutusta on annettu Hämeenlinnassa, Riihimäellä ja Forssassa.
Hämeen kesäyliopiston johtokunta on kokouksessaan 5.6.2018 päättänyt
esittää Kanta-Hämeen maakunnan maakuntahallitukselle, että se pyytää
jäsenkunniltaan lausunnon Hämeen kesäyliopiston mahdollisista tulevista
ylläpitäjävaihtoehdoista. Hämeen liitto on maakuntahallituksen päätöksellä
18.6.2018 93 § pyytänyt jäsenkunniltaan ko. lausuntoa. Vaihtoehdoissa
kesäyliopiston toiminnan jatkuminen mahdollistetaan joko yhtiöittämällä
kesäyliopisto Hämeen Ammattikorkeakoulu Oy:n (HAMK) tytäryhtiöksi
Hämeen Akatemia Oy:öön tai vaihtoehtoisesti asettamalla Hämeen Korkeakouluyhdistys Ry toiminnan käytännön toteuttajaksi. Lausuntopyyntö ja
vaihtoehtoluonnokset on kokonaisuudessaan toimitettu liitteenä 25.
Erityisesti lausunnossa pyydetään vastausta seuraaviin kysymyksiin:
− sitoutuuko kuntanne edelleen vuosittaisen kuntamaksuosuuden
kautta Hämeen kesäyliopiston ylläpitämiseen?
− onko kuntanne kannalta nykyinen n. 1 eur/ asukas kuntamaksutaso edelleen mahdollinen (vain alustava sitoutuminen)?
− onko ylläpitäjämallilla vaikutusta kuntanne sitoutumiseen kesäyliopiston toimintaan?
− kumpaa esitetyistä ylläpitäjämalleista kuntanne ehdottaa jatkovalmistelun pohjaksi?
− onko kunnallanne erityisiä vaatimuksia tai ehdotuksia suunniteltuihin ylläpitäjämalleihin liittyen?
Lausunnot pyydetään toimittamaan 31.8.2018 mennessä sähköpostitse.
--Ypäjän kunnan lausunto Hämeen kesäyliopiston ylläpitäjävaihtoehdoista
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Hämeen kesäyliopisto on onnistunut kiitettävästi vastaamaan vapaan sivistystyön avoimeen korkeakouluopetus- ja muuhun osaamis- ja sivistystarpeeseen Kanta-Hämeen alueella. Toiminta on ollut kustannustehokasta
ja kannattavaa sekä merkityksellistä alueen väestölle.
Ypäjän kunta sitoutuu alustavasti nykyisen suuruisella vuosittaisella kuntamaksuosuudella (n. 1 eur / asukas) Hämeen kesäyliopiston ylläpitämiseen myös jatkossa. Ylläpitomuutosten kustannusvaikutus tulee kuitenkin
olla kohtuullisen kustannusneutraali.
Esitetyistä ylläpitäjävaihtoehdoista valittavalla ei sinällään ole vaikutusta
kunnan sitoutumiseen, mutta Ypäjän kunta ehdottaa jatkovalmistelun pohjaksi Hämeen kesäyliopiston yhtiöittämistä Hämeen Ammattikorkeakoulu
Oy:n (HAMK) tytäryhtiöksi Hämeen Akatemia Oy:ksi. Kunta näkee positiivisena suuremman organisaation tuomat edut kestävänä ratkaisuna toiminnalle, kesäyliopiston toiminnallisuuksien monipuolistumisen HAMK:n
kansainvälisen ulottuvuuden kautta, koulutustuotteiden verottomuuden
säilymisen sekä kuntien vaikutusmahdollisuuksien lisääntymisen korkeakoulun täydennyskoulutuksessa.
Yhtiöittämisen kautta muodostuvassa emoyhtiön tytäryhtiössä tulee kuitenkin huomioida koko toiminta-alueen kuntien osaamis- ja sivistystarpeet
huolimatta omistuspohjasta, toisin sanoen kirjanpito- ja osakeyhtiölakien
tarkoittamista enemmistöpäätösvalloista. Lisäksi mahdollisesti syntyvien
synergiahyötyjen, kuten yhteisten hallinto-, talous- ja tukipalveluiden säästöjen tulisi konkreettisesti siirtyä koulutukseen ja opetukseen. Toiminnan
jatkuminen Hämeenlinnan lisäksi myös Riihimäellä ja Forssassa olisi taattava. Tämänkaltaiselle kesäyliopiston toiminnan vakiintuneisuudelle ja
mielellään myös edelleen kehittämiselle tulisi saada ylläpitomuutoksen
yhteydessä ’palvelulupaus’.
Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää antaa lausuntonsa yllä olevan
mukaisesti.
Päätös: Kunnanhallitus päätti siirtää asian jatkovalmisteluun.
-Kunnanhallitus on kokouksessaan 14.8.2018 käynyt keskustelua siitä,
onko kesäyliopiston ylläpitäjävaihtoehdoista annettavalle lausunnolle riittävästi perustetta ja tarvetta tilanteessa, jossa maakunta- sekä sosiaali- ja
terveydenhuollon uudistuksen voimaantulon siirtymisestä vuoden 2021
alkuun on päätetty maan hallituksessa 27.6.2018. Eduskunta päättää
maakunta- ja sote-uudistuksen etenemisestä lopullisesti alkaneella syyskaudellaan 2018.
Suomessa toimii tällä hetkellä yhdeksäntoista (19) kesäyliopistoa, joista
kahdentoista (12) ylläpitäjänä toimii yhdistys, kahden (2) ylläpitäjänä säätiö ja kolmen (3) kunta/kuntayhtymä. Kaksi (2) toimii puolestaan maakuntaliittojen vastuulla.
Toinen maakuntaliittotaustainen kesäyliopisto, Kymenlaakson kesäyliopisto järjestää toimintaansa verrattain Hämeen kesäyliopiston kanssa samankaltaisessa toimintaympäristössä. Maakunnassa on kolmen kaupunkikeskuksen (Hamina, Kouvola, Kotka) talousalueilla ja pienemmissä kunnissa noin 175 000 asukasta, eikä maakunnassa ole omaa yliopistoa.
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (XAMK) on vahva maakunnallinen
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toimija. Kesäyliopisto toimii lisäksi Lappeenrannan, Jyväskylän ja Helsingin yliopistojen vaikutusalueilla.
Kymenlaaksossa on niin ikään selvitetty paikallisen kesäyliopiston tulevaisuuden näkymiä ja vaihtoehtoisia toimintamalleja mahdollisessa maakuntauudistuksessa. Punnittavina vaihtoehtoina ovat olleet ainakin isäntäkunta-, ammattikorkeakoulu- ja yhdistyspohjaiset mallit. Kesäyliopiston johtokunta on kokouksessaan keväällä 2018 todennut yhdistysmallin olevan
toiminnan jatkuvuuden kannalta paras ja joustavin jatkotyön muoto. Tilanne ei sittemmin ole muuttunut (puhelinkeskustelu Vuorinen - rehtori Ivakko).
Kuten oheismateriaalista selviää, Hämeen kesäyliopiston johtokunta on
asettanut ylläpitäjämallin ensisijaiseksi jatkotyömalliksi yhteistyön Hämeen
ammattikorkeakoulun kanssa. HAMK on neuvotteluissa joka tapauksessa
todennut, että yhteistyö molemmissa malleissa on varauksetonta. Ypäjän
kuntaa johtokunnassa edustaa Sari Airo (KOK).
Maakunta- ja sote-uudistuksen voimaantulon aikataulumuutos vaikuttaa
valtionhallinnon ja maakuntien tehtävien uudelleenorganisointiin. Lisävuosi
on nimenomaisesti kehotettu käyttämään etupainoiseen ja riittävään valmistelu- ja kehittämistyöhön, minkä tueksi kuntien alustavia lausuntoja
kesäyliopistokysymyksessä on haettu.
Hämeen liitto on 20.8.2018 toimittanut kuntiin tarkempaa tietoa ja tunnuslukuja Hämeen kesäyliopiston toiminnasta. Aikaisempi lausuntopyyntö ja
saapunut lisämateriaali ovat oheismateriaalina. Jokioisten ja Tammelan
kunnanhallitukset ovat lausunnoissaan esittäneet yhdistysmallia jatkotyön
pohjaksi.
Esittelijä on tehdyn lisäselvityksen ja jatkovalmistelun jälkeen muuttanut
päätösehdotustaan seuraavasti:
-Ypäjän kunnan lausunto Hämeen kesäyliopiston ylläpitäjävaihtoehdoista
Kunnanhallitus toteaa Ypäjän kunnan sitoutuvan alustavasti nykyisen suuruisella vuosittaisella kuntamaksuosuudella (n. 1 eur / asukas) Hämeen
kesäyliopiston ylläpitämiseen myös jatkossa. Ylläpitomuutosten kustannusvaikutus tulee kuitenkin olla kohtuullisen kustannusneutraali.
Esitetyistä ylläpitäjävaihtoehdoista valittavalla ei sinällään ole vaikutusta
kunnan sitoutumiseen, mutta Ypäjän kunta ehdottaa jatkovalmistelun pohjaksi esitettyä yhdistysmallia.
Valmistelija:

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

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus päättää antaa lausuntonsa yllä olevan mukaisesti.

Käsittelystä:
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Otteet/tiedoksi:

Hämeen liitto
hameenliitto@hame.fi
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KH 151 §

Forssan seudun imago- ja vetovoimahanke

Aiempi käsittely:

Seutuneuvosto 31.8., 21.11.2017, 20.3.2018
KH
20.9.2017 196 §
24.10.2017 214 §
2.11.2017 226 §
21.11.2017 239 §

Selostus:

KH 20.9.2017 196 §
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”Forssan seudun kunnat ovat yhteistyössä aloittaneet maakunnallisen strategian mukaisen seutukunnallisen hankkeen alueen imagon, veto- ja elinvoimaisuuden parantamiseksi ja mm. tappiolliseen nettomuuttoon vaikuttamiseksi.
Asiaa on käsitelty 16.8.2017 kunnanjohtajien työvaliokunnassa ja konkreettinen luonnos hankkeesta jatkotoimineen esitelty 31.8.2017 seutuneuvostossa. Seutuneuvosto on yhtynyt kuntajohtajien näkemykseen seudullisesta asiaintilasta ja valtuuttanut nämä kilpailuttamaan konsulttiyrityksiä konkreettisen elinvoimasuunnitelman laatimiseksi.
Seutuneuvosto edellytti tarjouksilta mm. keskittymistä yhteisen ohjelman
laadintaprosessin esittämiseen siten, että tarjouksista selvenee referenssilistaus toteutuneista tai työnalla olevista vastaavista toimeksiannoista. Lisäksi työssä olisi huomioitava ja hyödynnettävä seutukunnasta ja sen tilasta jo olemassa oleva aineisto. Toimeksianto tulee lisäksi sovittaa maakunnalliseen kontekstiin, huomioiden maakunnalliset asiakirjat, hankkeet ja
erityispiirteet. Vastaavasti seutukunnan kuntakohtainen strateginen suunnittelu tulee huomioida. Tarjouksia käsitellään.
Hankkeen arvonlisäveroton kustannusosuus Ypäjän on arviolta 2.800 euroa. Hankkeeseen sitoutuminen on tärkeää seudun tulevaisuuden kannalta.
Päätösehdotus: Ypäjän kunta sitoutuu hankkeeseen ja sen kuntakohtaiseen maksuosuuteen.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.”
-Ylikunnallisena hankkeena imago- ja vetovoimahanketta on ohjannut Forssan seudun seutuneuvosto sen toiminnasta solmitun sopimuksen mukaisesti. Käytännön toimenpiteitä on hoitanut kunnanjohtajista koostuva työvaliokunta. Kunnat ovat kukin raportoineet hankkeen etenemisestä hallituksissaan omien aikataulujensa mukaisesti. Forssan seudun elinvoimastrategiaksikin sittemmin kutsutun työn tarkempi eteneminen on kuvattu lopullisen raportin liitteessä kaksi (2).
Kunnanjohtajista koostuva työvaliokunta päätti yksimielisesti 12.9.2017 sille
seutuneuvostossa 31.8.2017 annetun mandaatin mukaisesti valita Forssan
seudun imago- ja vetovoimahanketta valmistelemaan aluekehittämisen
konsulttiyhtiö MDI Public Oy:n. Valinnan kriteereinä olivat soveltuvuus ja
näyttöön perustuva osaaminen MDI:n vahvimpien osaamisalueiden ollessa
nimenomaisesti kunta-, elinkeino- ja innovaatiopolitiikka. Hankintayksikkönä toimiva Tammelan kunta teki kunnanhallituksessa 18.9.2017 265 § työs-
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tä ehdollisen hankintapäätöksen hankinnan alvittoman kokonaishinnan
ollessa 39.500,00 euroa. Hankintahinta jaettiin osallistujakunnille väestömääräisessä suhteessa per 31.12.2016 Ypäjän kunnan euromääräiseksi
osuudeksi jäädessä 2.793,00 euroa.
Lopullinen Forssan seudun elinvoimastrategia ”Forza Forssan Seutu – Tusina elinvoimatekoja” luovutettiin tilaajalle 23.8.2018 Forssan kaupungintalolla pidetyssä julkistamis- ja keskustelutilaisuudessa. Loppuraportissa esitellään kaksitoista (12) konkreettista elinvoimatekoa ehdotettuine vastuutahoineen, aikatauluineen ja mittaristoineen. Loppuraportti on ladattavissa
liitteineen osoitteesta http://www.mdi.fi/forssanseudunelinvoima/.
Kunnanjohtajien työvaliokunta käsittelee raporttia ja jatkotoimenpidetarpeita kokouksessaan 11.9.2018. Seutuneuvosto käsittelee aihetta puolestaan
18.9.2018.
Valmistelija:

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

Päätösehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Käsittelystä:
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Otteet/tiedoksi:

-
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Muut asiat
a) Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän talousohjaus
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän sopimusohjausneuvotteluissa 29.5.2018 FSHKY ennakoi kuntamaksuosuuksiin kohdistuvan
noin kolmen prosentin (3 %) korotuspaineen yhtymän vuoden 2019
talousarviossa. Korotuspaineita tuovat erityisesti henkilöstökustannukset, joiden on arvioitu nousevan 1,7 miljoonaa euroa keväällä
käytyjen liittokohtaisten palkkaneuvottelujen tuloksena. Kustannustaso on talousarvio-olettamuksia korkeampi. FSHKY:n nykyisen palvelutason ylläpitäminen palvelutarpeen samanaikaisesti kasvaessa
vaatisi tosiasiassa kolmea prosenttia suurempaa korotusta kuntamaksuosuuksiin.
Esitys: Kunnanhallitus antaa FSHKY:n yhtymähallitus- ja jatkossa
valittaville yhtymäkokousedustajille omistajaohjauksellisen
pysyväisohjeen, ettei kuntamaksujen korottamista kolmella
prosentilla tule automaattisesti hyväksyä, vaan ensisijaisesti
on haettava toiminnallisia sekä rakenteellisia säästöjä.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.
Otteet/tiedoksi: FSHKY talousjohtaja Timo Finning
timo.finning@fshky.fi
Yhtymähallituksen jäsen ja varajäsen
Matti Alanko, matti.alanko@ypaja.fi
Markku Leppälahti, markku.leppalahti@ypaja.fi
b) Työterveyshuollon sairaanhoito ja muiden terveyspalveluiden yhtiöittämisvelvollisuus
Työterveyshuollon sairaanhoito- ja muut terveydenhuoltopalvelut,
joiden järjestäminen on kunnille ja kuntayhtymille vapaaehtoista, tulee yhtiöittää kuntalain 126 §:n ja 150 §:n mukaisesti 1.1.2019 mennessä tai tästä toiminnasta tulisi luopua.
Eduskunnan käsittelyssä olevien hallituksen esitysten maakuntien
perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskeviksi lainsäädännöiksi (HE15/2017) mukaan kunnan velvollisuudet työterveyshuollonpalveluiden järjestämisestä ulkopuolisille
toimijoille siirtyvät uudistuksen myötä tuleville maakunnille. Kunta,
kuntayhtymä ja niiden tytäryhtiöt voivat kuitenkin edelleen työnantajan roolissa tuottaa omalle henkilöstölleen kokonaisvaltaiset työterveyshuoltopalvelut kuten muutkin työnantajat.
Eräiden kaupunkien, kuntien ja sairaanhoitopiirien aloitteesta on alkuvuodesta Kuntien eläkevakuutuksen (KEVA) toimesta käynnistetty
hanke, jonka tarkoituksena on ollut selvittää, haluavatko julkiset toimijat valtakunnallisen työterveyshuoltokonsernin perustamista ja olisiko se taloudellisesti järkevää. Lisäksi selvityksen kohteena on ollut,
miten hyvän työterveyshuollon parhaat käytänteet jatkossa voitaisiin
säilyttää työhyvinvoinnin parantamiseksi ja työntekijöiden työurien
jatkamisen varmistamiseksi julkisella sektorilla. Toimiva työterveyshuolto on perustehtävien lisäksi vahva alueellinen elinvoimatekijä.
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Kuntaliitto on osallistunut alusta lukien kyseiseen hankkeeseen.
Esitys: Merkitään tiedoksi
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.
Otteet/tiedoksi: Valmistelija:

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

Selostus:

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Otteet/tiedoksi:

-

Kunnanhallitusten puheenjohtajien tapaamisten 22.8. kuulumiset
Forssan seudun elinvoimahankkeen julkaisun 23.8. kuulumiset
Valtuuston talousarvioseminaari 6.9.2018, Ypäjä
Suomen ratsujen kuninkaalliset 7.-9.9.2018, Hevosopisto, Ypäjä
Lasten maatalousnäyttely Mansikki 8.9.2018, Elonkierto, Jokioinen
Vuoden 1918 muistotilaisuus 8.9.2018, Forssan työväentalo
Kiinteistöinventoinnin aloitus 11.9.2018, Ypäjä
Suomen Kuntaliitto 25-vuotta 12.9.2018, Helsinki
Kuntamarkkinat 12.-13.9.2018, Helsinki
Seutuneuvosto 18.9.2018, Jokioinen
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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: 146, 148
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: 140 – 145, 147, 149 - 153

Tätä ohjetta yksityiskohtaisempi oikaisuvaatimusohje liitetään vain asianosaisille lähetettyihin
pöytäkirjanotteisiin.

