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Selostus:

PÖYTÄKIRJA
4.12.2018

s. 344
15/2018

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 30.11.2018. 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:

-
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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 20.11.2018 Päivi Laine, Janika Varjorinne-Mäkeläinen).
2. Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan perjantaina 7.12.2018. Tarkastettu pöytäkirja pidetään sähköisesti nähtävänä maanantaina
10.12.2018 klo 09.00 alkaen kunnan yleisillä internetsivuilla ja kunnanviraston palvelupisteellä klo 09.00-13.00. Pöytäkirjan katsotaan tulleen
yleisesti tietoon 18.12.2018.

Käsittelystä:
Päätös:

Otteet/tiedoksi:

1. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anna-Katariina Ankelo ja Heikki
Levomäki.
2. Päätösehdotus hyväksyttiin.
-

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

KH 212 §

PÖYTÄKIRJA
4.12.2018

s. 346
15/2018

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:

-
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Hevosopiston omistajaohjaus
Ypäjän kunta omistaa yhdessä Forssan kaupungin ja Jokioisten kunnan
kanssa Ypäjän Hevosopisto Oy:stä 25 prosenttia, noin 8,3 prosenttia per
kunta. Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallitukset vastaavat kuntiensa
toiminnan omistajaohjauksesta. Käytännön omistajaohjauksellisena toimenpiteenä Ypäjän Hevosopisto Oy:n osalta kunnat nimeävät edustajansa
Hevosopiston hallitukseen vuodeksi kerrallaan.
Ypäjän kunnanhallitus nimesi päätöksellään 20.3.2018 47 § Ypäjän kunnan edustajaksi Hevosopiston hallitukseen kaudelle 2018-2019 Kari Haimin. Edustaja vahvistettiin 29.3.2018 kokoontuneessa Hevosopiston yhtiökokouksessa.
Kunnanhallitus kuulee Kari Haimin, noin 30 minuutin katsauksen Hevosopiston toimintaan.

Valmistelija:

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

Päätösehdotus:

Merkitään tiedoksi.

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 15.11.2018
- sivistyslautakunta 19.11.2018
Valmistelija:

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

Päätösehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Käsittelystä:
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Otteet/tiedoksi:

-

YPÄJÄN KUNTA
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4.12.2018

s. 349
15/2018

Saapuneet asiakirjat

Selostus:

Asiakirjat
− Tammelan kunta, valtuusto 12.11.2018 § 60, Esitys seudullisen rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun yhteistyön lisäämiseksi
− Humppilan kunta, valtuusto 15.11.2018 § 35, Rakennusvalvonnan ja
ympäristönsuojelun tehtävien hoitoa koskeva sopimusluonnos
− Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä, yhtymähallituksen pöytäkirja 13/2018 19.11.2018
− Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, yhtymähallituksen
pöytäkirja 10/2018 20.11.2018
− Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä, yhtymähallituksen pöytäkirja
10/2018 21.11.2018

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:

-
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KH 216 §

PÖYTÄKIRJA
4.12.2018

s. 350
15/2018

Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta

Selostus:

−

kunnanjohtaja
§-

−

talouspäällikkö
§-

−

puhtaus- ja ruokapalvelupäällikkö
§-

−

rehtori
§ 22 Kirjastovirkailijan sijaisuus

−

va. kirjastonjohtaja
§-

−

lomituspalvelupäällikkö
§-

−

rakennustarkastaja
§ 46 Rakennuslupa Aleksi Hyytiäinen

−

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 217 §

PÖYTÄKIRJA
4.12.2018

s. 351
15/2018

Ypäjän kunnan strategian toimeenpano-osa sekä talousarvio 2019, taloussuunnitelma 2019–2021, investointisuunnitelma 2019–2022

Aiempi käsittely:

KH
KH
KH

18.9.2018 162 §
30.10.2018 188 §
20.11.2018 202 §

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 §
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”-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.
Päätösehdotus: Kunnanhallitus tarkentaa talousarvion vuodelle 2019
Päätös: Talousarvio vuodelle 2019 tarkennetaan esitetyn luonnosvaihtoehto 1:n mukaisesti.”
KH 4.12.2018 216 §
Kunnanhallitus on kokouksessaan 20.11.2018 202 § päättänyt yksimielisesti tarkentaa ja viimeistellä talousarvion vuodelle 2019, taloussuunnitelman vuosille 2019–2021 sekä investointisuunnitelman vuosille 2019–
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2022 esillä olleen ensimmäisen luonnosvaihtoehdon mukaisena.
Talousarvion 2019 vuosikate on 580 800 euroa, poistot 570 300 euroa ja
tilikauden ylijäämä 23 200 euroa.
Asiakirjat ovat liitteinä 38-39.
Merkittävimmät tasapainottamistoimenpiteet talousarvio- ja suunnitelmavuosille ovat esillä kokouksessa.
Valmistelija:

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

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus
1. Hyväksyy kuntastrategian toimeenpano-osan vuodelle 2019
2. Hyväksyy talousarvion vuodelle 2019
3. Hyväksyy taloussuunnitelman vuosille 2019-2021
4. Hyväksyy investointisuunnitelman vuosille 2019-2022 ja
5. Esittää valtuustolle näiden hyväksymistä.

Käsittelystä:
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Otteet/tiedoksi:

Kunnanvaltuusto (päätösasiana)
Hallintokunnat
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Ypäjän kunnan henkilöstöraportti vuodelta 2017

Aiempi käsittely:
Selostus:

Työ- ja elinkeinoministeriön kirjanpitolautakunnan kuntajaosto määrittelee yleisohjeissaan kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta sekä kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen
liitetiedoista tasekirjassa esitettävät kunnan henkilöstöä koskevat tiedot.
Toimintakertomuksessa esitetään henkilöstömäärä, sen kokonaismuutos tilinpäätösvuonna, palkkojen ja palkkioiden kokonaissumma tilikaudelta sekä mahdolliset olennaiset muutokset henkilöstöä koskevissa
tunnusluvuissa. Tehtäväkohtainen henkilöstömääräselvitys annetaan
liitetiedoissa. Erillisessä henkilöstötilinpäätöksessä ilmoitettujen henkilöstöä koskevien tunnuslukujen ja muiden tietojen tulee olla yhtäpitäviä
kaikkien niihin liittyvien toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksessä esitettyjen tietojen kanssa.
Henkilöstöraportissa esitetään edellisen tilikauden henkilöstöä koskevat
eritellyt tiedot.
Henkilöstöraportointi ja -arviointi tukee kunnan strategista henkilöstöjohtamista sekä henkilöstön ja työyhteisön jatkuvaa kehittämistä. Henkilöstövoimavarojen arvioinnin perustana on kunnan oma strategia sekä
henkilöstöön liittyvät tavoitteet. Henkilöstöraportti on tarkoitettu sekä
työyhteisön ja johdon että poliittisten päätöksentekijöiden käyttöön.
Henkilöstöraportti vuodelta 2017 on esityslistan liitteenä 40.

Valmistelija:

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

Päätösehdotus:

Henkilöstöraportti merkitään tiedoksi myös valtuustolle.

Käsittelystä:
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Otteet/tiedoksi:

Kunnanvaltuusto
Yhteistyötoimikunta
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Kunnanjohtaja Sam Vuorisen irtisanoutuminen

Aiempi käsittely:
Selostus:

Kunnanjohtaja Sam Vuorinen on Myrskylän kunnanvaltuuston 5.11.2018
31 § päätöksellä valittu Myrskylän kunnanjohtajaksi.
Lain kunnallisesta viranhaltijasta (304/2003) 40 §:n mukaan irtisanomisaika viranhaltijan irtisanoessa virkasuhteensa on kaksi (2) 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. Kunnanjohtaja on ilmoittanut, ettei hän aio käyttää kahta
kuukautta lyhyempää irtisanomisaikaa kunnan toimintakykyyn vaikuttavista syistä.
Vuorinen ilmoittaa irtisanoutuvansa 21.12.2018 alkaen Ypäjän kunnanjohtajan virasta, Myrskylän kunnanvaltuuston valintapäätöksen saadessa
lainvoiman 20.12.2018. Näin ollen irtisanoutuminen astuisi voimaan
22.2.2019 kahden kuukauden irtisanomisajan jälkeen, kuitenkin siten,
että vuosilomien pitämisen myötä viimeinen työpäivä on 19.2.2019.
Ypäjän kunnan hallintosäännön 47 §:n mukaan palvelusuhteen päättymisestä päättää se, joka valitsee viranhaltijan tai ottaa työntekijän työsopimussuhteeseen. Irtisanoutuminen on nk. subjektiivinen oikeus, ellei esim.
sen lakisääteisyydestä joltain osin poiketa, joten asia tulee merkitä toimielimissä vain tiedoksi.

Valmistelija:

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Markku Saastamoinen, p. 040 546
9879

Selostus
(puheenjohtaja):

Kunnanhallitus
1. Merkitsee irtisanoutumisilmoituksen tiedokseen ja
2. Saattaa sen edelleen tiedoksi myös valtuustolle.

Käsittelystä:

Sam Vuorinen poistui kokouksesta pykälän käsittelyn ja päätöksenteon
ajaksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Otteet/tiedoksi:

Kunnanvaltuusto
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KH 220 §

Kunnanjohtajan virka ja sen täyttäminen

Aiempi käsittely:

20.11.2018 208 b § (keskusteluasiana)

Selostus:

Kunnanjohtaja Sam Vuorinen on Myrskylän kunnanvaltuuston 5.11.2018
31 § päätöksellä valittu Myrskylän kunnanjohtajaksi. Valinta saa lainvoiman 20.12.2018.
Ypäjän kunnanhallitus kävi kokouksessaan 20.11.2018 208 b § alustavan
keskustelun kunnanjohtajan viranhaun toteuttamisesta. Keskustelun kuluessa todettiin Vuorisen seuraajan alustavaa viranhakua valmisteltavan
kaikkia puolueita edustavassa puheenjohtajistossa siten, että kunnanhallituksen seuraavalle kokoukselle 4.12.2018 on esitys viranhaun toteuttamisesta. Puheenjohtajisto on kokoontunut 27.11.2018.
Kuntalain 38 §:n mukaan kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnanjohtaja. Kunnanjohtajan valitseminen kuuluu valtuustolle. Valtuusto voi kuitenkin myös päättää, että
kunnanjohtajan sijasta kuntaa johtaa pormestari. Saman lain 44 §:n mukaan pormestari on kunnan luottamushenkilö, joka toimii samalla kunnanhallituksen puheenjohtajana. Pormestarin valitsee valtuusto. Pormestariksi
voidaan valita myös henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen
ja lautakuntaan. Valtuusto voi kuitenkin päättää, että pormestarin on oltava
kyseisen kunnan valtuutettu.
Pormestari voidaan valita enintään valtuuston toimikaudeksi ja toimikausi
jatkuu siihen saakka, kunnes uusi pormestari tai kunnanjohtaja on valittu.
Kuntalain 41 §:n mukaan kunnanjohtaja voidaan taas valita joko toistaiseksi tai määräajaksi ja hän on virkasuhteessa kuntaan.
Kuntalaissa ei ole erillisiä säännöksiä kunnanjohtajan viran hakumenettelystä tai pätevyysvaatimuksista. Hakumenettelyyn sovelletaan näin kunnallisen viranhaltijalain säännöksiä. Lain 5 §:n mukaan kunnanjohtajan virkaan voidaan suostumuksensa nojalla ottaa sellainenkin henkilö, joka ei
ole hakenut virkaa ja jonka kelpoisuudesta on esitetty riittävä selvitys.
Suostumus voidaan antaa hakuajan päättymisen jälkeenkin, kuitenkin ennen valtuuston valintapäätöstä.
Kunnanjohtajan vaalimenettelyssä sovelletaan, mitä kuntalain 105 § säätää vaaleista. Vaali on enemmistövaali, joka voidaan vaadittaessa toimittaa
suljetuin lipuin. Valinnan ollessa yksimielinen, vaali voidaan suorittaa ilman
varsinaista käytännön vaalitoimitusta.
Julkisten virkojen yleiset nimitysperusteet ovat suomen perustuslain 125
§:n mukaan taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto, sekä kunnallisen viranhaltijalain 6 §:n mukaan 18 vuoden ikä. Taidolla tarkoitetaan lähinnä koulutuksen tai työkokemuksen avulla hankittuja tietoja ja taitoja, kun taas kyvyllä viitataan yleisesti tuloksellisen työskentelyn edellyttämiin henkilön ominaisuuksiin kuten luontaiseen lahjakkuuteen, järjestelykykyyn, aloitteellisuuteen ja muihin vastaaviin tehtävien hoitamisen kannalta tarpeellisiin
kykyihin. Koetellulla kansalaiskunnolla tarkoitetaan ylei-sessä kansalaistoiminnassa saatuja viran hoidon kannalta merkityksellisiä ansioita sekä
nuhteetonta käytöstä.
Muilta osin kunnanjohtajan kelpoisuusvaatimukset voidaan harkita kuntakohtaisesti siten, kuin ne nähdään virkasuhteen osalta tarpeellisena (vi-
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ranomaisen asettamat erityiset kelpoisuusehdot).
Ypäjän kunnan hallintosäännön 6. luvun 41 §:n mukaan viran julistaa yleisesti valittavaksi se, jonka tehtävänä on valita viranhaltija avoinna olevaan
virkaan. Viran, johon valtuusto valitsee viranhaltijan, julistaa kuitenkin haettavaksi kunnanhallitus.
Edelleen hallintosäännön 42 §:n mukaisesti laissa ja muissa säädöksissä
edellytettyjen yleisten ja erityisten kelpoisuusehtojen lisäksi viranhaltijoilta
kuntakohtaisesti vaadittavasta kelpoisuudesta päättää kunnanvaltuusto.
Niin ikään 43 §:n mukaisesti valtuusto päättää kunnanjohtajan valinnasta,
minkä lisäksi koeajan määräämisestä ja pituudesta päättää myös se, joka
ottaa virkasuhteeseen.
Kunnallisen viranhaltijalain 8 §:ssä säädetään, että virkasuhteeseen otettaessa voidaan määrätä enintään kuuden kuukauden koeajasta.
Puheenjohtajiston laatima luonnostelma viranhakuilmoitukseksi on oheismateriaalina.
Valmistelija:

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

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se
1. Täyttää kunnanjohtajan viran toistaiseksi, aloitusajan ollessa sopimuksen mukaan.
2. Määrää kunnanjohtajan viran kelpoisuusehdoiksi soveltuvan ylemmän
korkeakoulututkinnon, sekä kunnallis- tai julkishallinnon ja -talouden
tuntemuksen. Hakijan tulee omata hyvät esimiestaidot ja esimieskokemusta. Lisäksi hakijan odotetaan olevan yhteistyökykyinen ja määrätietoinen, tulevaisuuteen suuntaava, aktiivinen verkostoituja sekä innovatiivinen kehittäjä.
3. Päättää viran täytössä käytettäväksi kuuden kuukauden koeajan.
4. Päättää asettaa kunnanhallituksen kokonaisuudessaan varsinaiseksi
työryhmäksi hoitamaan viran täyttöprosessia, kunnanhallituksen puheenjohtajan ollessa työryhmän puheenjohtaja ja vt. kunnanjohtajan
toimiessa sihteerinä. Sama kokoonpano toimii haastatteluryhmänä.
Lisäksi kunnanhallitus julistaa viran haettavaksi ajalla 17.12.201811.1.2019.

Käsittelystä:
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Otteet/tiedoksi:

Kunnanvaltuusto
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Ypäjän kunnan äänestysalue, ennakkoäänestyspaikat ja vaalipäivän äänestyspaikka eduskuntavaaleissa, europarlamenttivaaleissa sekä mahdollisesti toimitettavissa maakuntavaaleissa vuonna 2019

Aiempi käsittely:
Selostus:

Seuraavat valtakunnalliset vaalit ovat eduskuntavaalit sunnuntaina
14.4.2019. Eduskuntavaalien ennakkoäänestys kotimaassa tapahtuu
ajanjaksolla 3.-9.4.2019 (keskiviikko-tiistai).
Tätä seuraavat europarlamenttivaalit, vaalipäivän ollessa sunnuntai
26.5.2019. Europarlamenttivaalien ennakkoäänestys kotimaassa tapahtuu ajanjaksolla 15.-21.5.2019 (keskiviikko-tiistai).
Ensimmäiset maakuntavaalit on tarkoitus toimittaa samanaikaisesti europarlamenttivaalien kanssa (sunnuntaina 26.5.2019), edellyttäen maakuntauudistusta koskevan lainsäädännön voimaantuloa puoli vuotta tätä
ennen. Maakuntavaalien ennakkoäänestys kotimaassa noudattelisi samoin europarlamenttivaalien ennakkoäänestysajanjaksoa ollen 15.21.5.2019 (keskiviikko-tiistai). Maakuntavaalien osalta kuhunkin maakuntaan perustettaisiin uutena vaaliviranomaisena maakuntavaalilautakunta, jonka tehtävänä olisi maakuntavaalien ehdokasasettelun vahvistaminen ja maakuntavaalien vaalituloksen vahvistaminen. Kuntien nykyiset vaaliviranomaiset (kunnan keskusvaalilautakunta, vaalilautakunnat, vaalitoimikunnat ja vaalitoimitsijat) toimisivat maakuntavaaleissa
normaaliin tapaan.
Oikeusministeriö on kirjeellään VN/4971/2018 pvm. 1.10.2018 ohjeistanut kuntia yllä mainituista vaaleista.
Vaalilain 8 §:n mukaan äänestysalueena on kunta, jollei sitä ole tarpeen
jakaa useampaan äänestysalueeseen. Äänestysalueista päättää valtuusto. Valtuuston on myös määrättävä, mihin äänestysalueeseen kuuluvat ne henkilöt, joita ei ole väestötietojärjestelmässä merkitty minkään
kiinteistön kohdalle.
Vuoden 2019 vaaleissa noudatetaan sitä äänestysaluejakoa, joka on
ollut kunnassa voimassa 15.10.2018 perustuen valtuuston viimeisimpään äänestysaluepäätökseen. Ypäjän kunnanvaltuuston päätöksen
mukaisesti äänestysalueita on yksi (1), joka kattaa koko kunnan. Päätös
on viimeisin maistraatille ilmoitettu ja viimeisimmissä vaaleissa käytetty.
Kuntaa ei ole tarpeen jakaa useampaan äänestysalueeseen.
Vaalilain 9 §:n mukaan kunnanhallitus päättää ennakkoäänestyspaikkojen lukumäärät ja sijainnit sekä varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikan.
Ennakkoäänestyspaikkoja ovat:
− ne kotimaan yleiset ennakkoäänestyspaikat, joiden lukumäärästä ja
sijainnista kunnanhallitus päättää ja joita on oltava, jollei erityisestä
syystä muuta johdu, jokaisessa kunnassa vähintään yksi,
− valtioneuvoston asetuksella säädettävät Suomen edustustot ja niiden toimipaikat sekä valtioneuvoston asetuksella säädettävät kuntavaalien yleiset ennakkoäänestyspaikat Ahvenanmaan maakunnassa,
− sairaalat, ympärivuorokautista hoitoa antavat ja muut, kunnanhallituksen päätöksellä määrätyt sosiaalihuollon toimintayksiköt sekä
rangaistuslaitokset (ts. laitokset) ja
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suomalaiset laivat, jotka ovat ulkomailla, kun ennakkoäänestys toimitetaan.

Lisäksi jokaisella äänestysalueella on kunnanhallituksen päätöksellä
määrätty vaalipäivän äänestyspaikka.
Saman pykälän mukaisesti kunnanhallituksen on huolehdittava siitä, että
Väestörekisterikeskuksen ylläpitämään äänestyspaikkarekisteriin, jona
toimii oikeusministeriön vaalitietojärjestelmän pohjatietojärjestelmä, viedään kunnan yleisen ennakkoäänestyspaikan ja vaalipäivän äänestyspaikan nimi, käyntiosoite, aukiolopäivät ja -ajat.
Kunnanhallituksen tulee tehdä päätökset eduskuntavaalien ennakko- ja
varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikoista hyvissä ajoin, kuitenkin siten,
että ne voidaan merkitä oikeusministeriön vaalitietojärjestelmään perjantaihin 25.1.2019 klo 12.00 mennessä. Tietojen syöttäminen voidaan
aloittaa aikaisintaan maanantaina 14.1.2019.
Yhdistelmävaalien (europarlamentti- ja maakuntavaalit) äänestyspaikkojen vastaavia tietoja ei tarvitse erikseen merkitä yhdistelmävaalien pohjatietoihin, lukuun ottamatta äänestyspaikkojen aukioloaikoja, vaikka ne
olisivatkin samat kuin eduskuntavaaleissa. Toimenpiteet on tehtävä perjantaihin 8.3.2019 klo 12.00 mennessä. Tietojen syöttäminen voidaan
aloittaa aikaisintaan maanantaina 25.2.2019.
Oikeusministeriö on suositellut, että vaalien ajallisesta läheisyydestä
johtuen äänestyspaikat olisivat kaikissa kolmessa vaalissa samat ja että
kunnanhallitus päättäisi niistä samalla kertaa.
Valmistelija:

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

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus päättää vuoden 2019 eduskunta-, europarlamentti- ja
mahdollisesti toimittavien maakuntavaalien järjestämiseksi Ypäjän kunnan äänestysalueella:
1. yleiseksi ennakkoäänestyspaikaksi ajanjaksoille 3. - 9.4. ja 15.21.5.2019
 Ypäjän kunnanviraston os. Perttulantie 20, 32100, Ypäjä
 p. 02 762 6500
 Aukioloajat:
KE klo 09.00-15.00
TO klo 09.00-17.00
PE klo 09.00-14.30
LA, SU klo 10.00-15.00
MA klo 09.00-15.00
TI klo 09.00-18.00
2. laitosäänestyksen ennakkoäänestyspaikaksi Ypäjän palvelukeskuksen os. Rauhalantie 1 A, 32100 Ypäjä vaalitoimikunnan toimenpitein
ja määrittämin ajankohdin. Ennakkoäänestyspaikka palvelee myös
Valkovuokon ja Lukkarin ryhmäkodin sekä Rauhalan vanhustentalojen 1 C ja D asukkaita.
3. varsinaisten vaalipäivien 14.4. ja 26.5.2019 äänestyspaikaksi
 Ypäjän kunnanviraston os. Perttulantie 20, 32100, Ypäjä
 p. 02 762 6500
 Aukioloaika klo 09.00-20.00.

Käsittelystä:
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Päätösehdotus hyväksyttiin.

Otteet/tiedoksi:

Kunnan keskusvaalilautakunta
Tuomas Rautio
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Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2019 eduskunta-, europarlamentti- ja mahdollisesti toimitettavia maakuntavaaleja
varten

Aiempi käsittely:
Selostus:

Oikeusministeriön vaalikirjeen VN/4971/2018 pvm. 1.10.2018 mukaisesti
kaikissa kevään 2019 vaaleissa kunnan keskusvaalilautakuntana toimii
valtuuston 1.6.2017 alkaneen valtuustokauden alussa asettama kunnan
keskusvaalilautakunta (KV 28.6.2017 21 §).
Vaalilain 15 §:n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava:
a) kutakin äänestysaluetta (Ypäjä = 1) varten vaalilautakunta, johon
kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä
sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme,
sekä
b) laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten yksi tai useampia vaalitoimikuntia, joihin kuhunkin kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme. Ypäjällä vaalitoimikunta huolehtii myös kotiäänestyksestä.
Oikeusministeriön vaalikirjeessä todetaan, että kaikissa vuoden 2019
vaaleissa vaalilautakunnat ja -toimikunnat tulisi asettaa lähtökohtaisesti
erikseen sekä eduskunta- että yhdistelmävaaleja (europarlamentti- ja
maakuntavaalit) varten. Kuitenkin, mikäli kokoonpanojen asettaminen
näin erikseen kutakin vaalia varten osoittautuu kunnassa käytännössä
mahdottomaksi, voidaan ne asettaa samalla kertaa, kuitenkin vain, jos
päätös tehdään ennen 14.3.2019. Tällöin jäsenten kelpoisuuteen sovelletaan vuoden 2015 eduskuntavaaleja. Muussa tapauksessa yhdistelmävaaleissa tulisi kokoonpanojen jäsenten kelpoisuuteen soveltaa juuri
käytyjä vuoden 2019 eduskuntavaaleja.
Ypäjän kunnassa on kuntakoon, vaalien toimittamiseen varatun resurssin sekä keskushallinnossa vuodenvaihteessa 2018-2019 tapahtuvien
henkilövaihdosten vuoksi perusteltua asettaa vaalilautakunta ja toimikunta samanaikaisesti. Näin ollen sovellettavaksi tulee vuoden 2015
eduskuntavaalit. Eduskuntavaaleissa 2015 Ypäjällä ehdokkaita asettivat
Suomen Keskusta r.p., Kansallinen Kokoomus r.p., Vasemmistoliitto r.p.,
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p., Perussuomalaiset r.p. sekä
Vihreä Liitto r.p.
Valinnassa tulee ottaa huomioon tasa-arvolain 4 a §:n vaatimus, jonka
mukaan lautakunnassa tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia (40 %). Vaatimuksen tulee toteutua erikseen jäsenten ja varajäsenten kohdalla, kuitenkin huomioiden, että valittaessa
vain lain edellyttämät kolme varajäsentä tässä mainittuihin vaalilautakuntaan ja toimikuntaan, tasa-arvovaatimus ei täysimääräisenä voi lukumäärästä johtuen toteutua.
Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan varajäsenet on asetettava siihen
järjestykseen, jossa he tulevat varsinaisten jäsenten sijaan. Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta ovat päätösvaltaisia kolmijäsenisinä. Vaalikelpoisuudet vaalilautakuntaan ja -toimikuntaan määräytyvät muutoin sen
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mukaan kuin kuntalain 71 § yleisestä vaalikelpoisuudesta, 72 § kelpoisuudesta valtuustoon ja 74 §:t muihin toimielimiin säätävät. Sinänsä ei
ole estettä valita samaa henkilöä vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan,
kunhan henkilö on vaalikelpoinen molempiin toimielimiin.
Sekä jäsenten että varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa asianomaisessa vaalipiirissä edellisissä eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita puoluerekisteriin merkittyjä puolueita. Lautakuntien ja
toimikuntien puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimet ja yhteystiedot
on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle.
Oheismateriaalina on toimitettu vuonna 2018 pidettyjen presidentinvaalien vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenten ja varajäsenten nimet. Valintoihin on sovellettu tuolloinkin vuoden 2015 eduskuntavaalien
ehdokasasettelua.
Valmistelija:

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

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus päättää asettaa vuoden 2019 eduskunta-, europarlamentti- ja mahdollisesti toimitettavien maakuntavaalien järjestämiseksi
Ypäjän kunnan äänestysalueella:
1. vaalilautakunnan kokoonpanolla puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä kahdeksan varajäsentä. Varajäsenet asetetaan siihen numerojärjestykseen, jossa he tulevat
varsinaisten jäsenten sijaan. Varsinaisista jäsenistä ja varajäsenistä vähintään kahden tulee olla tietokoneenkäyttötaitoisia.
2. vaalitoimikunnan kokoonpanolla puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, yksi jäsen sekä kolme varajäsentä.

Käsittelystä:
Päätös:

Kunnanhallitus päätti asettaa liitteen 41 mukaisesti
1. vaalilautakunnan
2. vaalitoimikunnan.

Otteet/tiedoksi:

Kunnan keskusvaalilautakunta
Tuomas Rautio
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Työterveyshuollon järjestäminen Ypäjän kunnassa 1.1.2019 lukien

Aiempi käsittely:

KH

28.8.2018 152b §

Selostus:

Terveydenhuoltolain 18 §:n 1. mom. mukaan kunnan on järjestettävä
alueellaan sijaitsevissa työpaikoissa työskenteleville työntekijöille työterveyshuoltolain (1383/2001) 12 §:ssä ja muualla laissa säädetyt työterveyshuoltopalvelut.
Kunta voi saman lainkohdan 3. mom. mukaan sopia alueellaan toimivan
työnantajan kanssa siitä, että kunnan terveyskeskus/vast. järjestää
työnantajan palveluksessa oleville työntekijöille työterveyshuoltolain 14
§:ssä tarkoitettuja sairaanhoito- ja muita terveydenhuoltopalveluja. Vastaavanlainen sopimus voidaan tehdä myös yrittäjän ja muun omaa työtään tekevän kanssa.
Kuntalain 126 §:n mukaan kunnan hoitaessa tehtäviään kilpailutilanteessa markkinoilla, on sen annettava tehtävä osakeyhtiön, osuuskunnan, yhdistyksen tai säätiön hoidettavaksi (nk. yhtiöittämisvelvollisuus),
muussa tapauksessa toiminnasta olisi luovuttava. Edelleen saman lain
150 §:n mukaan (Yhtiöittämisvelvollisuutta koskevat siirtymäsäännökset), mainittua lainkohtaa 126 § sovelletaan myös terveydenhuoltolain
(1326/2010) 18 §:n 3 momentissa tarkoitettujen työterveyshuollon palvelujen, eli niin sanottujen työnantajan vapaaehtoisesti työntekijöilleen ostamien sairaanhoidon palvelujen tuottamiseen (nk. KELA II korvausluokan mukainen hoito). Eduskunnan käsittelyssä olevien hallituksen esitysten (HE15/2017) mukaan kunnan velvollisuudet työterveyshuollonpalveluiden järjestämisestä ulkopuolisille toimijoille siirtyvät uudistuksen
myötä tuleville maakunnille.
Toisin sanoen, 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 siitä toiminnasta tulee luopua. Kunta, kuntayhtymä ja niiden tytäryhtiöt voivat kuitenkin edelleen työnantajan roolissa tuottaa
omalle henkilöstölleen kokonaisvaltaiset työterveyshuoltopalvelut kuten
muutkin työnantajat.
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän (FSHKY) terveydenhuollon
palvelualueen työterveysyksikkö tuottaa toimialueellaan kunnallisen työterveyshuollon palvelut FSHKY:n henkilöstölle sekä Forssan kaupungin
ja Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kuntien henkilöstölle. Lisäksi asiakkaina ovat mm. Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä ja LoimiHämeen Kuntapalvelut Oy. Edelleen kuntayhtymä hoitaa kuntien järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvat lakisääteiset (Kela I) työterveyshuollon palvelut niille yrityksille, jotka haluavat ne palvelut saada kunnalliselta palveluntuottajalta.
Kuntayhtymän tarjoamien työterveyshuollon palveluiden piirissä on vajaa 600 asiakasorganisaatiota, joissa työskentelee yhteensä noin 5500
henkilöä. Kuntayhtymän henkilöstöä tästä on noin 1 200 ja kuntayhtymän neljän jäsenkunnan henkilöstöä noin 1 300.
Hyvinvointikuntayhtymän terveydenhuollon palvelualueen työterveyshuollon toimintayksikön näkemyksen mukaan myös Forssan seudun
kunnille ja muille kunnallisille organisaatioille ja niiden henkilöstölle tulisi
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jatkossakin pystyä tarjoamaan työterveyshuollon palvelut pitkäjänteisenä
kumppanuusyhteistyönä kuntasektorin henkilöstön työoloihin ja työkykyasioihin perehtyneen ammattihenkilöstön turvin (FSHKY yhtymähallitus
23.04.2018 § 59 sekä FSHKY:n asiakaskirje työterveyshuollon kuntaasiakkaille 12.6.2018).
Eräiden kaupunkien, kuntien ja sairaanhoitopiirien aloitteesta on alkuvuodesta 2018 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. Ypäjän kunnanhallitus totesi kokouksessaan 28.8.2018 152b §, että kunnan kannalta on tarkoituksenmukaisinta olla mukana valtakunnallisessa työterveysyhtiössä sikäli, kun
Kanta-Hämeen alueelle saadaan perustettua tarpeellinen alueyhtiö tätä
toteuttamaan. Kanta-Hämeeseen ei kuitenkaan käsillä olevan tiedon
mukaan ole syntymässä KEVA:n alueyhtiötä. Kilpailuttamiskeskusteluun
on päädytty tämän jälkeen.
FSHKY yhtymähallitus on kokouksissaan 1.10.2018 123 § ja 29.10.2018
140 § käsitellyt aihetta ja päätynyt tarkasteluissaan selvittämään joko
oman työterveysyhtiön perustamista tai toiminnan kilpailuttamista. Asian
edettyä, on yhtymähallituksen esityslistalla 3.12.2018 163 § ollut päätösasiana jatkaa työterveyshuollon hankinnan valmistelua sisältäen toimintojen (liiketoiminnan) myynnin ja työterveyshuoltopalveluiden kilpailuttamisen julkisena hankintana neuvottelumenettelyllä.
Lainsäädäntö ei aseta koko FSHKY:n työterveyden kilpailutukselle velvoitetta, pois lukien KELA2-kokonaisuudet. Muun kuin KELA2kokonaisuutta koskevat, nopeat toiminnan kilpailutuspäätökset olisivat
vaikutuksiltaan nyt tiedostettua laaja-alaisempi ja kunta-asiakkaille jopa
vahingollisia, sillä ne pahimmassa tapauksessa heikentävät FSHKY:n
palvelutasoa (kuten kuvantamis- ja laboratoriotutkimukset ja muut tukipalvelut) tilanteessa, jossa keskustelut yhteistoimintamuodoista ja tasoista sekä kahdeksan tähden sairaala- että kantasairaalahankkeessa
ovat niin ikään kesken. Työterveyshuollon toteuttamisvaihtoehtojen punninta tulee tehdä harkiten.
Ypäjän kunnan osalta työterveyshuollon toiminnan pitkäjänteisyys ja
jatkuvuus on erityisen huomion arvoinen, sillä kunnassa sairaspoissaolopäiviä oli 28,32 kalenteripäivää työntekijää kohti vuoden 2017 aikana.
Työssä jaksaminen, työhyvinvointi ja työterveyskysymykset on lisäksi
asetettu strategiseksi tavoitteeksi kuntastrategian toimeenpano-osassa
vuodelle 2019.
Ypäjän kunta vastaa lisäksi maatalouslomituksesta sekä VarsinaisSuomen maakuntaan kuuluvan Someron kaupungin että kaikkien Forssan seutukunnan kuntien alueella. Lomituspalveluhenkilöstö on kaikkinensa FSHKY:n työterveyshuollon piirissä.
Valmistelija:

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

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus päättää esittää omistajaohjauksellisena kantanaan Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallitukselle, että se keskeyttää työterveyshuollon kilpailutuksen niiltä osin kuin se koskee palve-
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lun tuottamista FSHKY:n omalle henkilöstölle ja omistajakuntien henkilöstölle. Ypäjän kunta on halukas hankkimaan työterveyshuollon lakisääteiset palvelut kuntayhtymästä edelleen nykyisen kaltaisina myös
1.1.2019 jälkeen.
Käsittelystä:

Matti Alanko teki vastaehdotuksen, että asian käsittely jätetään pöydälle.
Ehdotusta kannatti Heikki Levomäki. Puheenjohtaja totesi, että koska oli
tehty kunnanjohtajan ehdotuksesta poikkeava ehdotus, asiasta äänestetään. Kunnanjohtajan ehdotusta kannattavat äänestävät JAA ja Matti
Alangon ehdotusta kannattavat äänestävät EI.

Päätös:

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 7 EI-ääntä ja 0 JAAääntä, joten vastaehdotus tuli päätökseksi.

Otteet/tiedoksi:

kirjaamo@fshky.fi
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Julkipanosta huolehtivan vastuunalaisen hoitajan määrääminen

Aiempi käsittely:
Selostus:

Laki julkisista kuulutuksista (1925/34) 4 § määrää julkipanoa koskevista
tehtävistä huolehtimisen kunnanhallitukselle. Sen mukaan kunnanhallituksen on huolehdittava siitä, laissa tarkoitetut säädökset, tiedonannot ja
muut kuulutukset pidetään yleisön nähtävinä. Edelleen Ypäjän kunnanhallituksen johtosäännön 4 §:n 21. kohdan mukaisesti kunnanhallitus
päättää julkisista kuulutuksista annetussa laissa tarkoitetusta julkipanosta huolehtivan vastuunalaisen hoitajan määräämisestä.
Edelleen Ypäjän kunnan hallintosäännön 2 §:n mukaisesti toimielimet
voivat siirtää johtosäännön mukaista toimivaltaansa edelleen alaiselleen
hallinnolle.
Toimistosihteeri Maarit Anttila on määrätty julkipanosta vastaavaksi hoitajaksi ajalle 1.10.2016-31.12.2018 työsopimuksella ja edelleen tehtävänkuvauksin (tarkastettu 22.6.2017). Anttilan määräaikaisuus Ypäjän
kunnalla päättyy 31.12.2018 kuitenkin siten, että pitämättömien lomien
vuoksi Anttilan viimeinen työpäivä on 30.11.2018.
Tehtävien uudelleenjärjestelyistä on tehtäväkuvausten alustavan tarkastusten yhteydessä 21.11.2018 sovittu asianosaisten ja esimiesten kanssa siten, että toimistosihteereille Tuomas Rautio (palvelupisteen hoitaja,
hallinto- ja toimistopalvelut) ja Jari Ylä-Mikkola (reskontranhoitaja, hallinto- ja toimistopalvelut) olisi tarkoituksenmukaisinta siirtää ko. julkipanotehtävät. Rautio toimisi vastuullisena, Ylä-Mikkola sijaisena.
Kunnanhallituksen tulee päättää julkipanosta huolehtivan vastuunalaisen
hoitajan määräämisestä.

Valmistelija:

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

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus määrää toimistosihteeri Tuomas Raution kunnan julkipanosta huolehtivaksi vastuunalaiseksi hoitajaksi taannehtivasti 1.12.2018
lukien ja toimistosihteeri Jari Ylä-Mikkolan tämän 1. sijaiseksi samalla
päivämäärällä.

Käsittelystä:
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Otteet/tiedoksi:

Pirjo-Maarit Hellman
Tuomas Rautio
Jari Ylä-Mikkola
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Edustaja vammaisalan osaamiskeskus Eteva kuntayhtymän yhtymäkokoukseen 14.12.2018

Aiempi käsittely:
Selostus:

Eteva kuntayhtymän perussopimuksen mukaan jäsenkunnat käyttävät
päätösvaltaansa kuntayhtymässä yhtymäkokouksen kautta, johon kukin
jäsenkunta nimeää yhden (1) edustajan. Kullekin edustajalle voidaan
valita henkilökohtainen varaedustaja. Edustaja voidaan nimetä kuhunkin
yhtymäkokoukseen erikseen tai esimerkiksi valtuustokaudeksi. Kuitenkin
uuden kuntalain 60 §:n mukaan yhtymäkokousedustajan kuhunkin kokoukseen erikseen valitsee jäsenkunnan kunnanhallitus tai jäsenkunnan
valtuuston päättämä kunnan muu toimielin
.
Kunnanvaltuusto on 28.6.2017 31 § em. perussopimuksen linjauksen
mukaisesti valinnut Eteva kuntayhtymän yhtymäkokouksiin edustajaksi
Matti Alangon ja hänelle henkilökohtaiseksi varaedustajaksi Tapio Ahonen.
Edustajavalinnoista on ilmoitettava kirjallisesti kuntayhtymän yhtymähallitukselle viimeistään kaksikymmentä (20) päivää ennen yhtymäkokousta. Ellei ilmoitusta ole tehty, on edustajan esitettävä kokouksessa kunnan antama valtuutus kunnan äänioikeuden käyttämisestä.
Eteva kuntayhtymän yhtymäkokous pidetään perjantaina 14.12.2018 klo
12.00 alkaen Hotel Sveitsissä osoitteessa Härkävehmaankatu 4, 05900
Hyvinkää.
Kokouksen kutsu ja esityslista liitteineen toimitetaan kunnan kirjaamoon
21 päivää ennen kokousta (saapunut 23.11.2018). Kunta toimittaa materiaalin edelleen kokousedustajille.
Kokousedustajana yhtymäkokouksessa 14.12.2017, sekä 24.5.2018 oli
Matti Alanko ja varalla Tapio Ahonen (todettu KH 21.11.2017 236 §,
16.5.2018 103 §).

Valmistelija:

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

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus nimeää (toteaa) Eteva kuntayhtymän yhtymäkokoukseen
14.12.2018 kokousedustajaksi Matti Alangon ja varalle Tapio Ahosen
sekä ohjeistaa heidät.

Käsittelystä:
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Otteet:

kirjaamo@eteva.fi

Tiedoksi:

Matti Alanko
Tapio Ahonen
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Muut asiat
a) TE-toimiston asettamispäätös Kanta-Hämeen monialaisen yhteispalvelun johtoryhmästä vuosille 2019-2021
Työ- ja elinkeinoministeriö asettaa työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annetun lain mukaisesti toimialueelleen
yhteispalvelusta huolehtivan johtoryhmän kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Kunnat ja Kansaneläkelaitos ovat saaneet nimetä edustajansa ajalle 1.1.2019-31.12.2021 oheismateriaalin mukaisena. Esitykset on vahvistettu 20.11.2018.
Ypäjän kunnanhallitus nimesi kokouksessaan 18.4.2018 164 §
Kunnanhallitus nimesi MYP-johtoryhmän jäseneksi vt. kunnanjohtaja Sam Vuorisen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen
Matti Alangon vuosille 2019-2021.
Esitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.
Otteet/tiedoksi: b) Kuntien näkemys maakunnan kokonaisuudesta ja maakunnan laajuisesta SOTE-organisaatiosta (Keskusteluasia)
Hämeen maakuntahallitus on päättänyt 5.11.2018 § 161 lähettää
Kanta-Hämeen kuntien valtuustoille kyselyn koskien maakunnallisen yhteistyön tiivistämisen tarvetta ja malleja (kysely saapunut
kuntien kirjaamoihin 21.11.2018).
Tähän liittyen liitto on aiemmin tiedustellut kuntien valtuustojen aikatauluja tammi- ja helmikuussa 2019 aiheen yhteistä infotilaisuutta varten, johon mennessä myös tarpeellinen materiaalipaketti tullaan toimittamaan kuntiin. Riihimäen ja Hämeenlinnan yhteisinfo
järjestetään 8.1.2019 ja Forssan seudun valtuustoinfo maanantaina 14.1.2019 (klo 16-18) kaupungintalolla.
Kunnanhallitusten, kuntien puheenjohtajistojen ja valtuustoryhmien
sekä johtoryhmien on syytä keskustella asiasta mahdollisimman
varhain, sillä Hämeen Liitto toivoo kuntien valtuustojen vastauksia
saapuneeseen kyselyyn 31.1.2019 mennessä mahdollisen jatkovalmistelun pohjaksi. Kysely toteutetaan verkossa webropolalustalla.
Esitys: Merkitään tiedoksi. Kunnanhallitus käy keskustelun asiasta
ja valtuuston vastausjärjestelyjen toteuttamisesta kunnassa.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.
Otteet/tiedoksi: c) Kunnanhallituksen kevään 2019 kokousaikataulut
Kunnanhallitus käy keskustelun kevätkauden 2019 alustavista kokousajoista. KH 20.11.2018 208d § päätöksen mukaan kevään en-

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

PÖYTÄKIRJA
4.12.2018

s. 369
15/2018

simmäinen kunnanhallituksen kokous pidetään poikkeuksellisesti
torstaina 17.1.2019 klo 18.00. Aikatauluun voi tulla muutoksia kunnanjohtajan viranhausta johtuen.
Esitys: Kunnanhallitus päättää kevään kokousaikatauluksi:
1/2019, TO 17.1.2019 klo 18.00
2/2019, TI 29.1.2019 klo 18.00
3/2019, TI 5.2.2019 klo 18.00
(Mahdollinen valtuusto 1/2019 TO 14.2.2019 klo 18.30)
4/2019, TI 5.3.2019 klo 18.00
5/2019, TI 26.3.2019 klo 18.00
6/2019, TI 16.4.2019 klo 18.00
7/2019, TI 7.5.2019 klo 18.00
8/2019, TI 4.6.2019 klo 18.00
(Mahdollinen valtuusto 2/2019 TO 13.6.2019 klo 18.30)
Kokoukset pidetään kunnanvirastolla os. Perttulantie 20.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin, pidätetään oikeus muutoksiin.
Otteet/tiedoksi: Hallintokunnat, kunnanvaltuusto, Tuomas Rautio
Valmistelija:

Vt. kunnanjohtaja Sam Vuorinen, p. 02 762 652 00
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− Ei ilmoitusasioita

Päätös:
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: 222, 224 – 225, 226 a)
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: 210 – 221, 223, 226 b, c - 227

Tätä ohjetta yksityiskohtaisempi oikaisuvaatimusohje liitetään vain asianosaisille lähetettyihin
pöytäkirjanotteisiin.

