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KH 167 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

Selostus: Kuntalain 94 § säätää vain valtuuston kokoontumisesta. Sen mukaan val-
tuuston kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä (4) päivää ennen ko-
kousta postitse ja/tai sähköisesti. Samassa ajassa on kokouksesta tiedo-
tettava yleisessä tietoverkossa. Muiden kunnan toimielinten kokoontumi-
sesta määrätään hallintosäännössä.  
 
Ypäjän kunnan hallintosäännön 5 §:n mukaan toimielimen kokous pide-
tään silloin, kun puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enem-
mistö toimielimen jäsenistä sitä puheenjohtajalle esittää. Edelleen 6 §:n 
mukaan kokouskutsun yhteydessä lähetetään esityslista käsiteltävien asi-
oiden selostuksineen ja pohjaesityksineen, jollei tälle ole erityistä estettä. 
Kokouskutsu lähetetään toimielimen päättämällä tavalla sen varsinaisille 
jäsenille ja muille läsnäoloon oikeutetuille tai velvoitetuille. Niin ikään 8 § 
mukaan toimielimen varsinainen jäsen kutsuu estyneenä varajäsenensä 
sijaansa. 
 
Ypäjän kunnanhallituksen päätöksen 8.8.2017 116 § mukaan kunnanhalli-
tuksen kokouskutsut esityslistoineen lähetetään sähköisesti ypaja.fi-
osoitteisiin, ellei erityisistä syistä muuta johdu, valtuuston koollekutsumis-
aikataulua noudattaen (4 pv ennen). Varsinainen jäsen kutsuu vara-
jäsenensä päätöksen mukaisesti ja välittää materiaalin tälle. Saman pää-
töksen mukaisesti kunnanhallituksen kokouskutsut esityslistoineen julkais-
taan ensisijaisesti osoitteessa http://www.ypaja.fi/fi/ilmoitustaulu ja toissi-
jaisesti (pl. esityslista) kunnanviraston ilmoitustaululla os. Perttulantie 20. 
 
Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltai-
nen, kun yli puolet sen jäsenistä on läsnä. 
 
Ypäjän kunnan hallintosäännön 9 §:n mukaan puheenjohtaja toteaa läs-
näolijat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. 
 
Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty kunnanhallituksen jäsenille ja läs-
näololuettelossa mainituille muille sähköisesti 5.9.2018. 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 päätösval-

taiseksi. 
  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
  
Otteet/tiedoksi: - 
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KH 168 § Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänäpito sekä ääntenlaskijat  
 
Selostus: Kuntalain 140 §:n mukaan toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikai-

suvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jäl-
keen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista 
säännöksistä muuta johdu. Päätöksen katsotaan tulleen yleisesti tietoon 
seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on pidetty näin nähtävä-
nä. Kuntalain 138 §:n mukaan oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kulu-
essa päätöksen tiedoksisaannista. 
 
Kunta voi päättää tämän lisäksi myös muusta toimielinten pöytäkirjojen 
nähtävänä pidosta. 
 
Ypäjän kunnanhallituksen päätöksen 8.8.2017 117 § mukaan kunnanhalli-
tuksen ja valtuuston kokouspöytäkirjat tarkastetaan ja allekirjoitetaan kol-
men päivän kuluessa kokouksesta. Lisäksi pöytäkirjantarkastajat voivat 
ilmoittaa myös sähköisesti pöytäkirjan hyväksymisestä, jolloin pöytäkirja 
varmennetaan heidän allekirjoituksilla myöhemmin, mutta viipymättä. 
 
Saman päätöksen mukaan kunnanhallituksen kokouspöytäkirjat pidetään 
ensisijaisesti yleisesti nähtävillä kuntalain 140 §:n mukaisesti kunnan in-
ternetsivuilla os. www.ypaja.fi/fi/hallinto/esityslistat_ja_poytakirjat viimeis-
tään kokousten jälkeisenä maanantaina klo 09.00 alkaen. Pyhäpäivi-
nä/vast. nähtävänäpito alkaa seuraavana arkipäivänä. 
 
Edelleen, kunnanhallituksen kokouspöytäkirjat pidetään jatkossa toissijai-
sesti nähtävillä kunnanviraston yhteispalvelupisteellä viimeistään kokous-
ten jälkeisenä maanantaina klo 09.00-13.00. Pyhäpäivinä/vast. nähtä-
vänäpito alkaa seuraavana arkipäivänä. 

  
Valmistelija: vt. kunnanjohtaja Sam Vuorinen, p. 02 762 652 00 
  
Päätösehdotus: 1. Kunnanhallitus valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi kaksi jäsentään, jotka 

toimivat samalla ääntenlaskijoina 
(edelliset KH 18.9.2018 Matti Alanko, Markku Leppälahti). 

2. Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan perjantaina 12.10.2018. 
Tarkastettu pöytäkirja pidetään sähköisesti nähtävänä maanantaina 
15.10.2018 klo 09.00 alkaen kunnan yleisillä internetsivuilla ja kunnan-
viraston palvelupisteellä klo 09.00-13.00. Pöytäkirjan katsotaan tulleen 
yleisesti tietoon 23.10.2018. 

  
Käsittelystä:  
  
Päätös: 1. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Päivi Laine ja Janika Varjorinne-

Mäkeläinen. 
2. Päätösehdotus hyväksyttiin muilta osin, paitsi pykälien 173-175 

osalta pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa ja pidetään niiden osal-
ta sähköisesti nähtävänä keskiviikkona 10.10.2018 klo 09.00 alka-
en kunnan yleisillä internetsivuilla ja kunnanviraston palvelupisteel-
lä klo 09.00-13.00, näiden pykälien katsotaan tulleen yleisesti tie-
toon 18.10.2018. 

  
Otteet/tiedoksi: - 
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KH 169 § Käsittelyjärjestys 
 

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

  
Valmistelija: vt. kunnanjohtaja Sam Vuorinen, p. 02 762 652 00 
  
Päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy esityslistan mukaisen käsittelyjärjestyksen. 
  
Käsittelystä: Puheenjohtaja esitti muutetusti, että §:t 173-175 käsitellään §:n 177 jäl-

keen. 
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
  
Otteet/tiedoksi: - 
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KH 170 § Toimielinten pöytäkirjat 
 

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

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

− yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen 
asioita, 

− kuntien yhteiselle toimielimelle siirrettyjä asioita, jos asianomaiset kun-
nat niin sopivat. 

 
Ypäjän kunnan hallintosäännön 18 - 19 §:t määräävät otto-oikeudesta 
kuntalain 92 §:n mukaisesti kunnanhallitukselle, sen puheenjohtajalle ja 
kunnanjohtajalle kunnanhallituksen ja sen alaisissa päätöksissä. Lauta-
kuntien ja niiden toimivallan alaisissa päätöksissä otto-oikeus on lauta-
kunnalla ja sen puheenjohtajalla, sekä lautakunnan esittelijällä. Määrä-
ajasta oikeuden käyttämiselle ei säädetä. Kunnan hallintosäännön päivi-
tystyö on kesken.  
 
Uuden kuntalain tulkinta on hallintosääntöön nähden ensisijainen ja ku-
moaa hallintosäännön tältä osin. 
 
Pöytäkirjat: 

- sivistyslautakunta 19.9.2018 
- tarkastuslautakunta 28.9.2018 
- rakennuslautakunta 4.10.2018 

  
Valmistelija: Talouspäällikkö Pirjo-Maarit Hellman, p. 02 762 652 15 
  
Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi. 
  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
  
Otteet/tiedoksi: - 
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KH 171 § Saapuneet asiakirjat 
 

Selostus: Asiakirjat 

− Hämeenlinnan kaupunki, pelastuslautakunta 11.9.2018 § 27, Kanta-
Hämeen pelastuslaitoksen talousarvio v. 2019 

− Hämeen liitto, maakuntahallituksen pöytäkirja 8/2018 17.9.2018 

− Hämeen liitto, maakuntahallitus 17.9.2018 § 137, Hämeen liiton toi-
minta- ja taloussuunnitelma 2019-2020 ja talousarvio 2019 

− Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä, yhtymähallituksen pöytäkirja 
8/2018 19.9.2018 

− Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus UU-
DELY/1833/2018 Uudenmaan ELY-keskuksen joukkoliikennemäärä-
rahan käyttösuunnitelma vuodelle 2018/1.10.2018 

− Oikeusministeriö VN/4971/2018 Vuonna 2019 toimitettavat vaalit: 
Äänestyspaikkojen määrääminen ja niistä ilmoittaminen, vaalimate-
riaali, vaalitietojärjestelmän käyttö ym./1.10.2018 

− Tammelan kunta, kunnanhallitus 1.10.2018 § 210, Vesistöstä veto-
voimaa Loimijoelle -hanke 

  
Valmistelija: Talouspäällikkö Pirjo-Maarit Hellman, p. 02 762 652 15 
  
Päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee saapuneet asiakirjat tiedoksi ja saattaa ne tarvit-

tavilta osiltaan toimeksi. 
  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
  
Otteet/tiedoksi: - 
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KH 172 § Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta 
 

Selostus: − kunnanjohtaja 
§ 34 Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen 
§ 35 Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen 

 

− talouspäällikkö 
§ - 

 

− puhtaus- ja ruokapalvelupäällikkö 
§ - 

 

− rehtori 
§ - 

 

− va. kirjastonjohtaja 
§ - 

 

−  lomituspalvelupäällikkö 
§ - 
 

− rakennustarkastaja 
§ 40 Rakennuslupa Kari Salo 
§ 41 Rakennuslupa Kari Salo 
§ 42 Osoitenumeron muuttaminen Koneurakointi Äijälä 

 

− varhaiskasvatusjohtaja 
§ - 

 

− tekninen johtaja 
§ - 

 
                                                           
Valmistelija: Talouspäällikkö Pirjo-Maarit Hellman, p. 02 762 652 15 
  
Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi. 
  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
  
Otteet/tiedoksi: - 
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KH 173 § Ypäjän kunnan sivistystoimen rakennemuutos vuonna 2019 
 

Aiempi käsittely: KV 
KH 
SIVLA 

14.12.2017 59 § (kuntastrategia) 
28.8.2018 149 § 
19.9.2018   77 § 

   
Selostus: KH 28.8.2018 149 § 

 
”Ypäjän kunnanvaltuusto on kuntastrategian ja sen toimeenpano-
ohjelman hyväksymisen yhteydessä 14.12.2017 59 § linjannut sekä kou-
lutoimen rakenteellisista muutoksista että päättänyt kirjastonjohtajan, 
sivistysjohtajan, varhaiskasvatusjohtajan ja tulevan yhtenäiskoulun joh-
tajan tehtävien kokonaistarkastelun toteutuksesta. 
 
Asian valmistelutyöryhmä on kokoontunut 26.4. ja 24.8.2018 kunnanjoh-
tajan johdolla. Valmistelutyössä on otettu huomioon kunnan taloustilan-
teen kehittyminen, nykyinen kulurakenne, mahdollinen yhtenäiskouluun 
siirtyminen uusine ja poistuvine tehtävineen sekä eläköitymiset. Sivistys-
toimen uudeksi rakenteeksi on luonnosteltu kolme mallia, jotka pohjau-
tuvat 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 poh-
jalta asiaa käsitellään johtoryhmässä 6.9.2018, minkä jälkeen kunnan-
hallituksessa tarvittaessa vielä 18.9.2018. Näin tarkennetut toimialara-
kenteen vaihtoehdot esitellään sivistyslautakunnalle 19.9.2018, jolloin 
lautakunta tekee kunnanhallitukselle lopullisen rakenne-esityksensä. 
Yhteistyötoimikunta käsittelee asian seuraavassa kokouksessaan (päi-
vämäärä avoin). Toteutuessaan tarvittavat muutokset otetaan uudistet-
tavaan hallintosääntöön. 
 
Päätösehdotus: 
Asian eteneminen merkitään tiedoksi. Kunnanhallitus antaa tarvittaessa 
ohjeistuksensa jatkotyölle. 
 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.” 
 
SIVLA 19.9.2018   77 § 
 
”Kunnanhallitus pyytää sivistyslautakunnalta lausuntoa sivistystoimen 
hallintojärjestelyistä nykyisen rehtori-toimialapäällikön eläköitymisen 
jälkeen 1.1.2019 alkaen. 
 
Vaihtoehdot ovat: 
 
nykytilanteen jatkaminen eli valittava uusi rehtori hoitaa myös toimiala-
päällikön tehtävät. Kunnan kannalta tämän vaihtoehdon paras puoli on 
edullisuus, kustannus kuukaudessa n. 2 500 euroa (korvaus rehtorille ja 
opetusvelvollisuuden huojennuksesta aiheutunut kustannus). Suurin 
huono puoli tässä mallissa on se, että rehtorilla ei ole kunnassa asian-
tuntijaesimiestä, kenen kanssa voisi suunnitella sivistystointa koskevia 
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uudistuksia, muutoksia, ja keskustella yleensäkään asioista. Rehtorin voi 
katsoa olevan jossain määrin jopa jäävi esittelemään varsinkin omaa 
koulua koskevia asioita, tosin ei ole käytännössä ainakaan toistaiseksi 
juurikaan aiheuttanut ongelmia. 
 
Toinen vaihtoehto on ostaa palvelu joltain naapurikunnalta, jolloin ollaan 
kustannuksissa lähes nykytilanteessa, riippuu ostettavan palvelun mää-
rästä. Tämä on varteen otettava vaihtoehto, jos halutaan antaa rehtorille 
mahdollisuus keskittyä nimenomaan tulevan yhtenäiskoulun johtami-
seen ja kehittämiseen. Tässä riittää kyllä tehtävää varsinkin, kun toimi-
taan kahdessa toimipisteessä (Perttula-Kartano). 
 
Kolmas vaihtoehto käytännössä on oman sivistysjohtajan viran perus-
taminen. Tämä on luonnollisesti ylivoimaisesti paras vaihtoehto, kun 
kuntaan saadaan oma viranhaltija johtamaan koko sivistystointa. Tässä 
vaihtoehdossa sivistysjohtaja valmistelee erityisesti myös vapaa-
aikatoimen asiat, nyt ohjaajat ovat pitkälti vastuussa asioiden valmiste-
lusta. Tälle viranhaltijalle on löydettävä lisätehtäviä nykyisten tehtävien 
lisäksi, koska kustannus kuukaudessa on lähes 5 000 euroa eli vähin-
tään kaksinkertainen nykytilanteeseen verrattuna. 
 
Neljäs vaihtoehto on täyttää kirjastonjohtajan virka, jonka toimenkuvaan 
liitetään kunnan sivistystoimen toimialapäällikön tehtävä. Tämän vaihto-
ehdon hyviä puolia on se, että toimialapäällikkö on kunnassa koko ajan 
saavutettavissa. 
 
Nykyinen rehtori-toimialapäällikkö on vaikeassa tilanteessa joutuessaan 
ottamaan kantaa, miten yhdistelmäviran hoito tulisi jatkossa hoitaa. Olen 
kysynyt/ ehdottanut Jokioisille, olisiko mahdollista yhdistää perustettuun 
uuteen Jokiläänin kansalaisopiston osa-aikaiseen rehtorin virkaan Ypä-
jän sivistysjohtajan tehtävät. Tätä vaihtoehtoa pidän hyvänä, jolloin uusi 
valittava yhtenäiskoulun rehtori saa johtaa vain omaa kouluaan. Lisäksi 
voi olla, että tähän tehtävään hakeutuu kokeneempia henkilöitä, mitä 
osa-aikaiseen kansalaisopiston rehtorin tehtävään hakeutuisikaan. Muut 
ostopalveluvaihtoehdot eivät todennäköisesti toteudu, koska naapuri-
kunnilla ei ole henkilöitä, joiden palvelua pystyttäisiin myymään. Kaksi 
naapurikuntaa voivat toki perustaa uuden yhteisen viran (esim. Humppi-
lan ja Ypäjän yhteinen sivistysjohtajan virka). 
 
Kirjastonjohtajan tehtävä voidaan yhdistää joko sivistysjohtajalle tai yh-
tenäiskoulun rehtorille riippumatta siitä, onko sivistysjohtaja kunnan oma 
viranhaltija tai ostopalveluna naapurikunnasta, mikäli ei päädytä yhdis-
tämään sivistysjohtajan tehtäviä kirjastonjohtajalle. 
 
Rehtorin päätösehdotus: Sivistyslautakunta lähettää ylläolevan selvityk-
sen tiedoksi kunnanhallitukselle ja toteaa omana kannanottonaan, että 
taloudellinen ja käytännössä toimiva ratkaisu on hankkia kunnan sivis-
tysjohtajan tehtävien hoito naapurikunnasta ostopalveluna tai yhdistää 
sivistysjohtajan tehtävät kirjastonjohtajan toimenkuvaan. 
 
Käsittelystä: Rehtorin esityksestä poiketen Mirja Jokio esitti, että jatke-
taan nykyisellä mallilla rehtori-sivistystoimenjohtaja. Tällöin viranhaltija 
on mahdollisimman lähellä sivistystoimen isointa toimialaa, koulumaail-
maa ja selkeässä yhteydessä myös liikunta- ja nuorisotoimeen. Tämä on 
myös talouden kannalta edullisin vaihtoehto. 
 
Oma sivistystoimenjohtaja tukee kunnan ajatusta itsenäisyydestä sivis-
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tystoimen ollessa kunnan suurimpia toimialoja ja koskettaessa kaikkia 
kuntalaisia ikään katsomatta. 
 
Puheenjohtaja totesi, että Mirja Jokion esitystä on kannatettu yksimieli-
sesti. 
 
Päätös: Sivistyslautakunta lähettää ylläolevan selvityksen tiedoksi, ja 
toteaa Mirja Jokion esityksen mukaisesti kannanottonaan sivistystoimen 
hallintojärjestelyjen muutokseen jatkaa yhdistelmäviralla rehtori-
sivistystoimenjohtaja nykyisen mallin mukaisesti.” 
 
-- 
KUNNANHALLITUKSELLE 9.10.2018 
 
Sivistyslautakunta esittää kantanaan kunnan sivistystoimenjohtajan teh-
tävien liittämistä perustettavaan yhtenäiskoulun johtajan tehtävään ny-
kyisen mallin mukaisesti. Lausunnossaan lautakunta toteaa viranhaltijan 
olevan päivittäistoiminnassa näin lähellä koulutoimea sivistystoimen 
isoimpana toimialana ja selkeässä yhteydessä myös liikunta- ja nuoriso-
toimeen. Lautakunta perustelee kantaansa myös taloudellisesti edulli-
simpana vaihtoehtona. 
 
Kunnanjohtaja on sivistyslautakunnan kokouksen 19.9.2018 jälkeen 
antanut sivistystoimialalle toimeksiannon edelleen tarkentaa euromää-
räiset palkkauskulut sivukuluineen vuositasolla kolmessa vaihtoehtomal-
lissa:  
 
1. Kokoaikainen KVTES:n piirissä oleva sivistystoimenjohtaja, 
2. Eri yhdistelmätehtävät, 

2.1 OVTES:n alainen yhtenäiskoulun rehtori-sivistysjohtaja 
2.2 KVTES:n alainen kirjastonjohtaja-sivistystoimenjohtaja 
2.3 KVTES:n alainen varhaiskasvatusjohtaja- sivistystoimenjohtaja 
2.4 Jokiläänin kansalaisopiston osa-aik. rehtori-sivistystoimenjohtaja 

3. Palvelun osto vieruskunnista, joissa kokoaikaiset siv.joht. 
3.1 Forssa: sivistystoimenjohtajan hallintotyö 1 pv/vko, 4 pv/kk 
3.2 Forssa: sivistystoimenjohtajan hallintotyö 2 pv/vko, 8 pv/kk 
3.3 Tammela: sivistystoimenjohtajan hallintotyö 1 pv/vko, 4 pv/kk 
3.4 Tammela: sivistystoimenjohtajan hallintotyö 2 pv/vko, 8 pv/kk 

 
Laskelmat on tullut lisäksi suhteuttaa Ypäjän kunnan sivistystoimen joh-
don nykyiseen kustannustasoon. Kustannustasot on esitetty alla. 
 

Eur. Eur. Eur. 

1.: 65.000 2.1: 15.405 3.1: 17.000 

 2.2: 11.375 3.2: 34.000 

 2.3: 13.525 3.3: 17.000 

 2.4: 26.000 3.4: 34.000 

Vrt. eur. nykyinen taso (13.000)   

kustannusten kasvu (+) 2.1:   + 2.405 3.1:   + 4.000 

kustannusten lasku (-) 2.2:    - 1.625 3.2: + 21.000 

 2.3:      + 525 3.3:   + 4.000 

 2.4: + 13.000 3.4: + 21.000 

 
Yhdistelmätehtävien toiminnallis-taloudellisesta tarkastelusta 
 
Vaihtoehtomallien tarkastelu osoittaa yhdistelmätehtävien (2.1-2.3) ole-
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van taloudellisesti varteenotettavimmat ratkaisut. Kuitenkin näistäkin 
vain yhdessä tehtävässä kustannukset tosiasiassa laskivat (2.2) ja yh-
dessä muutos oli likimain kustannusneutraali (2.3). Sivistyslautakunnan 
esittämässä mallissa (2.1) kustannukset ovat lautakunnan lausunnosta 
poiketen vastaavasti tosiasiassa nykyistä suuremmat, johtuen perustet-
tavasta yhtenäiskoulun rehtorin nykyistä yläkoulun rehtorin virkaa suu-
remmasta peruspalkasta. Näin ollen sivistyslautakunnan lausunto siitä, 
että nykyisen järjestelyn jatkaminen olisi ”talouden kannalta edullisin 
vaihtoehto”, ei anna asiasta koko kuvaa. 
 
Sivistyslautakunta on esityksessään 19.9.2018 taloudellisuuden ohella 
todennut suosittavansa tehtävienhoidon jatkamista sivistystoimessa ”ny-
kyisellä mallilla rehtori-sivistystoimenjohtaja”. Tosiasiassa mahdollisesti 
perustettavan yhtenäiskoulun rehtorin tehtävänkuva tulee oleellisesti 
eroamaan nykyisestä Kartanon yläkoulun rehtorin tehtävästä, johon si-
vistystoimen toimialajohtajan vastuu on yhdistettynä. Yhtenäiskoulu kä-
sittää toteutuessaan kaksi välimatkallisestikin erillistä kouluyksikköä se-
kä v. 2019 henkilöstösuunnitelman mukaisesti 27 henkilön henkilöstö- ja 
n. 210 oppilaan oppilashallinnon. Toteutuessaan ilman sivistystoimen-
johtajan velvoitteita, tukisi täysipainoisesti läsnäolevan rehtorin hallinto-
työtä ja päivittäisjohtamista yhtenäiskoulun toisen yksikön, Perttulan 
alakoulun osalta nykyisessä suunnittelumallissa opettaja avustavan 
opettajan tai muulla virkanimikkeellä. Näistä lisätehtävien hoidosta mak-
settaisiin luonnollisesti kohtuullinen palkanlisä, joka itsessään ei kuiten-
kaan merkittävällä tavalla näy kulujen kasvuna, ottaen huomioon yhte-
näiskouluratkaisussa vapautuvien johtajaopettajien virkojen palkanlisät. 
 
Mikäli siis edellä kuvattuun, jo itsessään vastuulliseen yhtenäiskoulun 
rehtorin tehtävään kuitenkin liitettäisiin sivistystoimenjohtajan 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 huo-
jennustunteja lisääntyvissä määrin. Edelleen näin menettelemällä use-
amman 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 teh-
tävänkuvansa sivistystoimen hallinto- ja valmistelutehtäviä rehtori-
sivistystoimenjohtajan ollessa täystyöllistetty. 
 
Vastaavasti yhdistettäessä sivistystoimenjohtajan tehtävät kunnan var-
haiskasvatusjohtajan tehtävänkuvaan, tulee ratkaistavaksi erillisen päi-
väkohdinjohtajan viran perustaminen ja täyttö vastaavilla perusteilla. 
Myös tässä tapauksessa useammalla henkilöllä työpanos hajautuu. 
 
Muilta osin edellä mainitut heijaste- ja rinnakkaisvaikutukset tulee ottaa 
erittäin tarkasti huomioon tarkasteltaessa yhdistelmätehtäviä. 
 
Edelleen, uudistettu laki yleisistä kirjastoista (kirjastolaki 2016/1492) 
astui voimaan 1.1.2017. Sen 17 §:ssä todetaan kunnan kirjastolaitosta 
johtavalta vaadittavan virkaan tai tehtävään soveltuva ylempi korkeakou-
lututkinto, johtamistaito ja hyvä perehtyneisyys kirjastojen tehtäviin ja 
toimintaan. 
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Nykyisen va. kirjastonjohtaja osalta koulutusvaade ei täyty. Viran hoitaja 
on otettu virkaansa 15.6.2011 57 § silloisen sivistystoimenjohtaja-
rehtorin viranhaltijapäätöksellä 1.8.2011 alkaen vain siihen saakka, 
”kunnes valittava kirjastotoimesta vastaava viranhaltija ottaa viran vas-
taan.” Kirjastonjohtajan virkaa ei ole kuitenkaan julistettu haettavaksi, 
eikä virkajärjestelyjä toteutettu laajemmin, viran väliaikaisen hoitajan 
jäädessä ylimenokaudelle selvittämään Jokiläänin kuntien yhteistä kir-
jastohanketta. Hankkeen loppuselvityksessä yhteiseen kirjastolaitokseen 
ei ole päädytty. 
 
Toiminnallisesti edellä mainittuja tarkastellen voidaan kirjastotoimen 
todeta olevan sivistystoimialan tehtäväalueista henkilöstömäärältään 
pienin (2 henkilöä), kun taas varhaiskasvatuksen toimialalla työskenteli 
31.12.2017 kaikkiaan yhdeksäntoista (19) henkilöä toimialan johtaja 
mukaan lukien. Koulutoimi oli tarkastelluista yhdistelmätehtävän hoita-
jien toimialueista ylivoimaisesti suurin (35 henkilöä). 
 
Näin ollen, samanaikaisesti sivistystoimen hallintojärjestelyjen kanssa 
Ypäjän kunnassa on tullut ajankohtaiseksi ratkaista kirjastonjohtajan 
tehtävien hoito. 
 
Lopuksi 
 
Sivistyslautakunnan esittelijä on edellä kuvatun kokonaisuuden pohjalta, 
toiminnallis-taloudelliset realiteetit huomioiden nähnyt ainoiksi varteen-
otettaviksi päätösvaihtoehdoiksi joko ulkoisen ostopalvelun tai sivistys-
toimenjohtajan tehtävien liittämisen kirjastonjohtajan toimenkuvaan. 
 
Edellä kuvatusti muut kuin yhdistelmätehtävät ovat kustannusvaikutuk-
siltaan pois suljetut. Vaihtoehdoista ostopalvelut on lisäksi laskettu olet-
tamalla, että seutukunnan kokoaikaisten sivistystoimenjohtajien työpa-
nosta olisi saatavissa. Tosiasiassa tarvittavan, vähintään 1-2 päivän 
hallintotyön osto vieruskunnilta ei ole mahdollista, ottaen huomioon osta-
jakunnan asioiden hoidon väistämättä kuormittaessa myyjäkunnan vi-
ranhaltijan tehtäviä myös ostoajan ulkopuolella. 
 
Näin ollen ainoaksi realistiseksi vaihtoehdoksi jää sekä taloudelliselta 
että toiminnalliselta kannalta tarkastellen yhdistää sivistystoimenjohtajan 
tehtävät kirjastonjohtajan toimenkuvaan. 
 
Näin menetellen: 

− sivistystoimen henkilöstökustannusten nettovaikutus on vähenevä, 
 kirjastonjohtajalle maksetaan sivistystoimenjohtajan lisä, mutta 

muutoin kyseessä on 
 nykyistä yhdistelmätehtävää edullisempi yhdistelmätehtävä 
 muiden virkojen perustamistarpeita ei synny 
 huojennustuntien maksutarpeita ei suoraan synny 

− sivistystoimen toiminnallinen uudistus rajoittuu vain kahteen viran-
haltijaan (viranhaltija, avustava opettaja), 

 apulais-/vararehtorin virantarvetta ei synny 
 päiväkodinjohtajan virantarvetta ei synny 
 koulutoimen sihteerille, nuoriso- ja liikunnanohjaajille ei siirry 

liiaksi sivistystoimen hallinto- ja valmistelutöitä (vähenee) 

− sivistystoimessa hallinto- ja valmistelutyölle vapautuu konkreetti-
sesti aikaa ja sekä koulutoimi että varhaiskasvatus saadaan rau-
hoitettua 



YPÄJÄN KUNTA   PÖYTÄKIRJA s. 281 
Kunnanhallitus   9.10.2018  12/2018 

 
 ei yhdistelmätehtävää näille toimialueille 
 yhdistelmä pienimmälle toimialalle, jossa resurssia tehtävän 

hoitamiseen kohdennettavissa 
 kirjastonjohtajan toimenkuvaan kuuluu jo nyt mm. kunnan kult-

tuuritoiminnan koordinointi 

− kirjastonjohtajuuskysymys tulee ratkaistuksi 

− toimialajohto säilyy kunnan omalla viranhaltijalla vrt. ostopalvelu 

− kaikilla esimiehillä toteutuu ylempi keskusteluyhteys toimialalla. 
 
Päätösehdotuksesta on konsultoitu kuntatyönantajien yhdyshenkilöä 
Jokioisten kunnasta, josta Ypäjän kunta ostaa henkilöstö- ja palkkahal-
linnon palvelut. Tehtävien asianmukaiseksi näin järjestämiseksi ei ole 
esteitä. 
 
Ypäjän kunnan sivistystoimen toimialarakenne esimiehittäin tarkasteltu-
na v. 2019 muodostuisi näin seuraavasti: koulutoimi (yhtenäiskoulun 
rehtori), varhaiskasvatus (varhaiskasvatusjohtaja), kirjastotoimi (kirjas-
tonjohtaja-sivistystoimenjohtaja), liikunta- ja nuorisotoimi (kirjastonjohta-
ja-sivistystoimenjohtaja). 
 
Kyseinen tehtävätarkastelu on valtuuston hyväksymän kuntastrategian 
toimeenpano-ohjelman mukainen selvitystehtävä. Ypäjän kunnanhalli-
tuksen johtosäännön 3 §:n mukaisesti hallituksen tehtävänä on vastata 
kunnan talouden ja organisaation kehittämisestä. Tehtävistä ja niiden 
sisällöistä päätettäessä milloin uusia virkoja ei perusteta, päättää kun-
nanhallitus, ellei hallintosäännössä muuta määrätä.  
 
Päätösehdotuksen mukaisesti edetessään kunnanhallituksen ei voida 
katsoa käyttävän kuntalain 92 §:ssä tai Ypäjän kunnan hallintosäännön 
2. luvun 18 §:n tarkoittamaa otto-oikeutta, sillä sivistyslautakunnalta on 
pyydetty vain esitystä/lausuntoa asiasta, joka koskee valmistelua. 

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

sivistystoimen toimialapäällikkö Heikki Vainio, p. 02 762 652 62 
  
Päätösehdotus: Kunnanhallitus 

1. päättää yhdistää sivistystoimenjohtajan tehtävät kirjastonjohtajan 
tehtävään 1.1.2019 lukien, 

2. velvoittaa hallintotoimialaa valmistelemaan asian vaatimat hallinto-
sääntömuutokset, 

3. saattaa asian edelleen valtuustolle ja sivistyslautakunnalle tiedoksi. 
 
Pykälä tarkastetaan kokouksessa siihen liittyvien virkojen hakuajoista 
johtuen. 

   
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
  
Tarkastusmerkinnät:  
  
Otteet/tiedoksi: Kunnanvaltuusto 

Sivistyslautakunta 
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KH 174 § Kirjastonjohtajan viran täyttölupa ja viranhaku 
 

Aiempi käsittely: Sivistystoimenjohtaja-rehtorin vhjapäätös 15.6.2011 57 § 
 

Selostus: Kunnallisista viranhaltijoista annetun lain (2003/304) 2. luvun 3 §:n mu-
kaan 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 toi-
mintaan liittyvä määräaikaista virkasuhdetta edellyttävä seikka sitä vaa-
tii. 
 
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 viranhaltijapää-
töksellä 1.8.2011 alkaen määräaikaisesti siihen saakka, ”kunnes valitta-
va kirjastotoimesta vastaava viranhaltija ottaa viran vastaan.” Kirjaston-
johtajan virkaa ei ole kuitenkaan julistettu haettavaksi, eikä virkajärjeste-
lyjä toteutettu laajemmin, viran väliaikaisen hoitajan jäädessä ylimeno-
kaudelle selvittämään Jokiläänin kuntien yhteistä kirjastohanketta. 
Hankkeen loppuselvityksessä yhteiseen kirjastolaitokseen ei ole päädyt-
ty, joten määräaikaisuuden jatkamisen perustetta ei enää ole. Myöskään 
tehtävän mukainen koulutusvaade korkeakoulututkinnosta ei viranhalti-
jan osalta täyty. 
 
Näin ollen kirjastonjohtajan tehtävien hoito on tullut Ypäjän kunnassa 
ratkaistavaksi samanaikaisesti sivistystoimen hallintojärjestelyjen kanssa 
tilanteessa, jossa Ypäjän kunnanvaltuusto on kuntastrategian ja sen 
toimeenpano-ohjelman hyväksymisen yhteydessä 14.12.2017 59 § lin-
jannut sekä koulutoimen rakenteellisista muutoksista että päättänyt kir-
jastonjohtajan, sivistystoimenjohtajan, varhaiskasvatusjohtajan ja tule-
van yhtenäiskoulun johtajan tehtävien kokonaistarkastelun toteutukses-
ta. 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 johta-
jan, 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. Kos-
ka virkaan kaavailtu yhdistelmätehtävä on kuitenkin tuotava ilmi jo ha-
kuilmoituksessa ja toimialajohtajan valinnan kuuluessa kunnanhallituk-
selle, tulee sen myös julistaa virka haettavaksi ja myöhemmin päättää 
henkilövalinnasta. Aiheen substanssiosaaminen on kuitenkin sivistys-
toimialalla. Kunnan talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti kun-
nanhallitus päättää avoimeksi tulleiden tehtävien ja virkojen täyttöluvista 
kustakin erikseen. 
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Valmistelija: vt. kunnanjohtaja Sam Vuorinen, p. 02 762 652 00 
  
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. 

   
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
  
Tarkastusmerkinnät:  
  
Otteet/tiedoksi: Sivistyslautakunta 

Kirjastotoimi 
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KH 175 § Kartanon yläkoulun rehtorin viran täyttölupa ja viranhaku 
 

Aiempi käsittely:   
 

Selostus: Ypäjän kunnan Kartanon yläkoulun rehtori-sivistystoimen toimialapääl-
likkö 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 toimeenpa-
no-ohjelman hyväksymisen yhteydessä 14.12.2017 59 § linjannut sekä 
koulutoimen rakenteellisista muutoksista että päättänyt kirjastonjohtajan, 
sivistysjohtajan, varhaiskasvatusjohtajan ja tulevan yhtenäiskoulun joh-
tajan tehtävien kokonaistarkastelun toteutuksesta. 
 
Kunnan sivistyslautakunta on esittänyt 19.9.2018 77 § kantanaan kun-
nan sivistystoimenjohtajan tehtävien liittämistä perustettavaan yhtenäis-
koulun johtajan tehtävään nykyisen mallin mukaisesti. Lausunnossaan 
lautakunta toteaa viranhaltijan olevan päivittäistoiminnassa näin lähellä 
koulutoimea sivistystoimen isoimpana toimialana ja selkeässä yhteydes-
sä myös liikunta- ja nuorisotoimeen. Lautakunta perustelee kantaansa 
myös taloudellisesti edullisimpana vaihtoehtona. 
 
Tosiasiassa mahdollisesti perustettavan yhtenäiskoulun rehtorin tehtä-
vänkuva tulee oleellisesti eroamaan nykyisestä Kartanon yläkoulun reh-
torin tehtävästä. Yhtenäiskoulu käsittää toteutuessaan kaksi välimatkal-
lisestikin erillistä kouluyksikköä sekä v. 2019 henkilöstösuunnitelman 
mukaisesti 27 henkilön henkilöstö- ja n. 210 oppilaan oppilashallinnon. 
Toteutuessaan ilman sivistystoimenjohtajan velvoitteita, tukisi täysipai-
noisesti läsnäolevan rehtorin hallintotyötä ja päivittäisjohtamista yhte-
näiskoulun toisen yksikön, Perttulan alakoulun osalta nykyisessä suun-
nittelumallissa 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 johta-
jaopettajien 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 laajem-
paa 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 sivistystoi-
mialan hallintotyö kuormittanee nykyistä koulutoimen sihteeriä aiempaa 
enemmän. Jo nykyisessä tilanteessa sekä nuoriso- että liikunnanohjaaja 
ja koulutoimen sihteeri ovat hoitaneet yli oman tehtävänkuvansa sivis-
tystoimen hallinto- ja valmistelutehtäviä rehtori-sivistystoimenjohtajan 
ollessa täystyöllistetty. 
 
Strategian toimeenpano-ohjelman mukaisen tarkastelun tulos osoittaa 
yhdistelmätehtävien olevan yleisesti taloudellisesti varteenotettavimmat 
ratkaisut. Kuitenkin näistäkin vain yhdessä tehtävässä kustannukset 
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tosiasiassa laskivat (kirjastonjohtaja-sivistysjohtaja, -1.625 eur nykyises-
tä kustannustasosta) ja yhdessä muutos oli likimain kustannusneutraali 
(varhaiskasvatusjohtaja-sivistysjohtaja, + 525 eur). Sivistyslautakunnan 
esittämässä mallissa kustannukset ovat lautakunnan lausunnosta poike-
ten 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 jatka-
minen olisi ”talouden kannalta edullisin vaihtoehto”, ei anna asiasta koko 
kuvaa. 
 
Edellä mainituista syistä sivistystoimen johtotehtävien kokonaistarkaste-
lun lopputulemana kirjastonjohtajan virkaan on suunniteltu yhdistettä-
väksi 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 johta-
jan, rehtorin ja taloussihteerin valinnoista. Hallintosäännön 1. luvun 2 §:n 
mukaisesti toimielimet voivat siirtää johtosäännön mukaista toimival-
taansa edelleen alaisilleen toimielimille ja viranhaltijoille. Aiheen sub-
stanssiosaaminen on kuitenkin sivistystoimialalla. Kunnan talouden ta-
sapainottamisohjelman mukaisesti kunnanhallitus päättää avoimeksi 
tulleiden tehtävien ja virkojen täyttöluvista kustakin erikseen. 

  
Valmistelija: vt. kunnanjohtaja Sam Vuorinen, p. 02 762 652 00 
  
Päätösehdotus: Kunnanhallitus 

1. myöntää Kartanon yläkoulun rehtorin viran täyttöluvan toistaisek-
si 1.1.2019 alkaen, 

2. julistaa viran haettavaksi, 
3. siirtää asian valmisteluvastuun sivistyslautakunnalle päätöksen 

tekoon asti. 
 
Pykälä tarkastetaan kokouksessa viranhaun aikataulusta johtuen. 

   
Käsittelystä:  
  
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. 

  
Tarkastusmerkinnät:  
  
Otteet/tiedoksi: - 
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KH 176 § Lausuntopyyntö Hämeen liiton toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 
2019-2020 ja talousarviosta vuodelle 2019 

Aiempi käsittely:   
 

Selostus: Hämeen liiton perussopimuksen 22 §:n mukaan taloussuunnitelmaa val-
misteltaessa jäsenkunnille varataan tilaisuus esityksen tekemiseen Hä-
meen liiton toiminnan kehittämiseksi ja painopisteiksi. Toiminta- ja talous-
suunnitelman luonnos on toimitettava jäsenkuntiin lausunnoille syyskuun 
loppuun mennessä. 
 
Maakuntahallitus käsitteli 17.9.2018 § 137 luonnoksen Hämeen liiton toi-
minta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2019-2020 ja talousarvioksi vuo-
delle 2019 ja päätti pyytää perussopimuksen mukaisesti jäsenkunnilta 
esitykset Hämeen liiton toiminnan kehittämiseksi. 
 
Maakuntauudistuksen uuden aikataulun mukaan Hämeen liiton toiminta 
jatkuu vuoden 2020 loppuun saakka, jolloin liiton toiminnot siirtyvät osaksi 
uutta maakuntaa. Nyt valmisteltava toiminta- ja taloussuunnitelma kattaa 
siten Hämeen liiton viimeiset toimintavuodet. 
 
Hämeen liiton vuoden 2019 toiminnan ja talouden suunnittelun perustana 
on maakuntien liitoille säädettyjen lakisääteisten tehtävien hoitaminen. 
Lisäksi Hämeen liitolle hyväksytty strategia ohjaa toiminnan suunnittelua. 
 
Hämeen liiton lakisääteisen toiminnan taloudellisen perustan muodostavat 
jäsenkuntien maksut liitolle. Maakuntahallitus ja kuntajohtajat ovat linjan-
neet suunnittelun lähtökohdaksi, että jäsenkuntien maksamaa jäsenmak-
sujen summaa ei edelleenkään nosteta. 
 
Kesäyliopiston toiminnassa koulutuksista saatavat kurssimaksut ovat 
määräävä tekijä koulutusten toteutumisessa ja kesäyliopistotoiminnan 
tuottojen kokonaisuudessa. 
 
Käyttötalousosan toimintatuotoissa jäsenkuntien maksuosuuksien yhteis-
määrä on sama kuin vuosina 2016-2018. Kuntakohtaiset maksuosuudet 
voivat hieman muuttua vuodesta 2018, mikäli verotulojen kertymien suh-
teissa tapahtuu jäsenkuntien välillä muutoksia. Sekä toimintatuotot että -
kulut laskevat vuodesta 2018, samoin tilikauden ylijäämä. Investointiosas-
sa ei esitetä tehtäväksi uusia varauksia suunnitelmakaudelle. 
 
Luonnos Hämeen liiton toiminta- ja taloussuunnitelmaksi 2019-2020 ja 
talousarvioksi on esityslistan oheismateriaalina. 
  

  
Valmistelija: Talouspäällikkö Pirjo-Maarit Hellman, p. 02 762 652 15 
  
Päätösehdotus: Kunnanhallitus antaa lausuntonsa Hämeen liiton toiminta- ja taloussuunni-

telmasta vuosille 2019-2020 ja talousarviosta vuodelle 2019. 
   
Käsittelystä:  
  
Päätös: Ypäjän kunnalla ei ole huomautettavaa Hämeen liiton toiminta- ja talous-

suunnitelmaan vuosille 2019-2020 ja talousarvioon vuodelle 2019. 
  
Otteet/tiedoksi: Hämeen liitto 

hameenliitto@hame.fi 
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KH 177 § Esitykset Etelä-Suomen alueelliselle maanpuolustuskurssille 4.-
8.11.2019 

 
Aiempi käsittely:   

 
Selostus: Etelä-Suomen aluehallintovirasto järjestää yhteistyössä Panssariprikaatin 

kanssa CXLI alueellisen maanpuolustuskurssin Kanta- ja Päijät-Hämeestä 
kutsuttaville osanottajille 4.-8.11.2019 Puolustusvoimien kurssikeskukses-
sa Tuusulassa.  
 
Maanpuolustuskurssilla annetaan osanottajille yleiskuva Suomen ulko-, 
turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta sekä kokonaismaanpuolustuksen eri 
alojen valmiudesta. Opetuksessa keskitytään aluehallinto- ja paikallista-
son varautumiseen yhteiskunnan häiriötilanteissa, suuronnettomuuksissa 
sekä sotilaallisissa uhkatilanteissa. Varautumisen osa-alueina käsitellään 
erityisesti sisäistä turvallisuutta, väestön toimintakykyä, puolustuskykyä, 
huoltovarmuutta ja infrastruktuurin toimivuutta. Kurssin turvallisuusnäkö-
kulma on laaja ja kokonaisvaltainen. Omalta osaltaan maanpuolustus-
kurssit edistävät alueen viranomaisten ja poikkeusoloissa keskeisiä tehtä-
viä hoitavien henkilöiden sekä heidän edustamiensa yhteisöjen yhteistoi-
mintaa. 
 
Kuntien esityksiä odotetaan ensisijassa sellaisista luottamushenkilöistä ja 
virkamiehistä, joilla on keskeisiä tehtäviä myös poikkeusoloissa tai varau-
tumisen kannalta tärkeitä luottamus-, johto-, valmistelu- tai opetustehtäviä 
normaaliaikana. 
 
Ypäjän kunnalta pyydetään esitystä yhdestä (1) osallistujasta. Päätös 
pyydetään tekemään kurssin ajankohdasta huolimatta jo 1.11.2018 men-
nessä. Mikäli kunta ei esitä oppilasta kurssille, on siitä myös pyydetty il-
moittamaan. 

  
Valmistelija: vt. kunnanjohtaja Sam Vuorinen, p. 02 762 652 00 
  
Päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää kurssille puhtaus- ja ruokapalvelupäällikkö Tiina 

Ojalinia. 
   
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
  
Otteet/tiedoksi: Tiina Ojalin 

 
Esitettävä täyttää aluehallintoviraston ilmoittautumisjärjestelmän osaltaan. 
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KH 178 § Muut asiat 
 

Selostus: a) Liikenne- ja viestintäministeriön ehdotus asetukseksi maanteiden ja 
rautateiden runkoverkosta ja niiden palveluverkosta 

 
Aiempi käsittely KH 18.9.2018 165 c § 

 
”Eduskunta hyväksyi lait maantie- ja ratalain muuttamisesta kesä-
kuun 2018 lopulla ja ne tulivat voimaan 1.8.2018. Lakiin pohjautuva 
ja sitä tarkentava runkoverkkoasetusehdotus on lausuntokierroksella 
ja sen on tarkoitus tulla voimaan syksyllä 2018. Lausuntokierros 
päättyy 1.10.2018. Lausuntopyyntö ja ohjeet lausuntojen antamisek-
si on julkaistu osoitteessa www.lausuntopalvelu.fi. 
 
Asetuksessa runkoverkoille esitetään palvelutasoluokkia I ja II 
oheismateriaalissa tarkennetulla tavalla. Valtatie numero 10 ei ole 
esitetyn maantien runkoverkkolinjaston joukossa. 
 
Esitys: Kunnanhallitus ottaa kannan VT10 statukseen asetusehdo-

tuksessa ja tarvittaessa ohjeistaa hallintotoimialan laatimaan 
kunnan lausunnon. 

 
Päätös: Kunnanhallitus esittää, että VT10 on liikenne- ja viestintämi-
nisteriön asetusehdotuksessa esitetyn maanteiden runkoverkkolin-
jaston joukossa.” 
 
-- 
 
Ypäjän kunnan lausunto Liikenne- ja viestintäministeriön ehdotuk-
sesta asetukseksi maanteiden ja rautateiden runkoverkosta ja niiden 
palveluverkosta on jätetty Lausuntopalvelu.fi -sivustolla 25.9.2018. 
Lausunto on liitteenä 31. 

 
Esitys: Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
Otteet/tiedoksi: - 
 

b) Lasten, nuorten ja perhepalveluiden johtoryhmän perustaminen 
 
Aiempi käsittely Seutuneuvostossa 18.9.2018 
 
”Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän perhepalvelujen palvelu-
aluejohtaja Riikka Lammintausta-Mäkelä esitteli ajatuksen seudulli-
sen lasten, nuorten ja perhepalveluiden johtoryhmän perustamises-
ta. Johtoryhmän kokoonpanoon kuuluisivat kuntien sivistysjohta-
jat/vast. sekä hyvinvointikuntayhtymästä perhepalvelujen palvelujoh-
taja koollekutsujana. Johtoryhmä kokoontuisi tarpeen mukaan, arvi-
olta n. 4x/vuodessa ja kutsuisi tarvittaessa kokouksiinsa muita osal-
listujia ja asiantuntijoita. Johtoryhmän toiminta vähentäisi muiden, 
erillisten kokousten tarvetta, lisäisi tilannetietoisuutta ja olisi kustan-
nustehokkaampaa. Eri työryhmissä käsitellään jo nyt mm. Toimiva 
lapsi & perhe -työn koordinointia, lasten ja nuorten hyvinvointisuun-
nitelmatyötä sekä LAPE-hankkeen asioita. Johtoryhmälle keskitet-
täisiin jatkossa kaikkinainen lasten, nuorten ja perheiden palveluiden 



YPÄJÄN KUNTA   PÖYTÄKIRJA s. 289 
Kunnanhallitus   9.10.2018  12/2018 

 
koordinointi ja johtaminen seutukunnassa, mutta se käyttäisi vain 
kunkin jäsenenään olevan viranhaltijan/työntekijän päätösvaltaa. 
Kuntien ja kuntayhtymän lasten ja perheiden parissa tehtävän työn 
tulee muodostaa kokonaisuus, jossa jatkossa on toimiva yhdyspinta. 
 
Seutuneuvosto hyväksyi johtoryhmän perustettavaksi heti, sillä sen 
toiminta on jo muodollisesti käynnissä erillisten työryhmien kautta ja 
rakentuu olemassa olevalle henkilöstölle. Kunnat vastaavat niin 
ikään viranhaltijoidensa/työntekijöidensä kustannuksista. Asia ei 
vaadi kuntakohtaista käsittelyä, vaan viedään peruskuntien hallituk-
siin tiedoksi.” 
 
Esitys: Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
Otteet/tiedoksi: Sivistyslautakunta 

  
Valmistelija: vt. kunnanjohtaja Sam Vuorinen, p. 02 762 652 00 
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KH 179 § Ilmoitusasiat 
 

Selostus: − FSHKY:n ja kunnan sopimusohjausneuvottelujen 2.10.2018 kuulumiset 

− K-HSHP:n ja kuntien omistajaohjauspalaverin 2.10.2018 kuulumiset  
  
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
  
Otteet/tiedoksi: - 
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Oikaisuvaatimusohjeet ja muutoksenhakukiellot 
 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
 

Seuraavissa asiakohdissa (alla, §) tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa hakea niihin oikaisua. 
Oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jon-
ka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä 
kunnan jäsen. Kuntayhtymän viranomaisen päätöksestä oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvali-
tuksen saa tehdä myös kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen sekä kuntien yhteisen toimie-
limen päätöksestä sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen (Kuntalaki 134 §). 
 
Pykälät: 173 – 175 
 
Oikaisuvaatimus osoitetaan: 
 
Postitse os.: 
 

Ypäjän kunta 
Kunnanhallitus 
Perttulantie 20 
32100 YPÄJÄ 

 
Tai saman sisältöisenä ja allekirjoitettuna sähköpostin liitteenä os. kunta@ypaja.fi 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista (KuntaL 138 §). 
Päätösten katsotaan tulleen yleisesti tietoon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun pöytäkir-
ja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa (KuntaL 140 §). Tuolloin myös 14 päivän oikai-
suvaatimusaika alkaa kulua. 
 
Allekirjoitetusta oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen. 

 
  MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
 

Seuraavissa asiakohdissa (alla, §) tehdyistä päätöksistä ei saa hakea kuntalain 136 §:n mu-
kaan oikaisua, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 
 
Pykälät: 167 – 172, 176 - 179 
 
 
 
 
Tätä ohjetta yksityiskohtaisempi oikaisuvaatimusohje liitetään vain asianosaisille lähetettyihin 
pöytäkirjanotteisiin. 


