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YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

Kokousaika:
Kokouspaikka:

PÖYTÄKIRJA
17.1.2019

s. 1
1/2019

17.1.2019 klo 18.00 – 19.48
Kunnanvirasto, Perttulantie 20, Ypäjä

Läsnäolo:
Kunnanhallituksen jäsenet

Henkilökohtainen varajäsen

Markku Saastamoinen
Matti Alanko
Janika Varjorinne-Mäkeläinen

Kunnanhallituksen puheenjohtaja
Khall. 1. vpj.
Khall. 2. vpj.

Pirkko Herd
Päivi Laine
Markku Leppälahti
Anni Vääri

Sampsa Jaakkola
Olli-Pekka Kaunela
Mirja Jokio
Anna-Katariina Ankelo
Susanna Romu
Heikki Levomäki
Elina Hirvonen

Muut
Jari Hepomaa
Taneli Käpylä
Tapio Ahonen
Sam Vuorinen
Pirjo-Maarit Hellman
Jenni Moisander

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja
Kvalt. 1. vpj.
Kvalt. 2. vpj.
Va. kunnanjohtaja, esittelijä
Talouspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä
Nuorisovaltuuston edustaja

Eetu Niemi

Vakuudeksi

Markku Saastamoinen
Puheenjohtaja

Pirjo-Maarit Hellman
Pöytäkirjanpitäjä

Pirkko Herd
Pöytäkirjan tarkastaja

Susanna Romu
Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjan
nähtävänäpito

Päätöksen mukaan § 2

Tuomas Rautio
Ilmoitustaulunhoitaja
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Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kuntalain 94 § säätää vain valtuuston kokoontumisesta. Sen mukaan valtuuston kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta postitse ja/tai sähköisesti. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava yleisessä tietoverkossa. Muiden kunnan toimielinten kokoontumisesta määrätään hallintosäännössä.
Ypäjän kunnan hallintosäännön 5 §:n mukaan toimielimen kokous pidetään silloin, kun puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä sitä puheenjohtajalle esittää. Edelleen 6 §:n
mukaan kokouskutsun yhteydessä lähetetään esityslista käsiteltävien asioiden selostuksineen ja pohjaesityksineen, jollei tälle ole erityistä estettä.
Kokouskutsu lähetetään toimielimen päättämällä tavalla sen varsinaisille
jäsenille ja muille läsnäoloon oikeutetuille tai velvoitetuille. Niin ikään 8 §
mukaan toimielimen varsinainen jäsen kutsuu estyneenä varajäsenensä
sijaansa.
Ypäjän kunnanhallituksen päätöksen 8.8.2017 116 § mukaan kunnanhallituksen kokouskutsut esityslistoineen lähetetään sähköisesti ypaja.fiosoitteisiin, ellei erityisistä syistä muuta johdu, valtuuston koollekutsumisaikataulua noudattaen (4 pv ennen). Varsinainen jäsen kutsuu varajäsenensä päätöksen mukaisesti ja välittää materiaalin tälle. Saman päätöksen mukaisesti kunnanhallituksen kokouskutsut esityslistoineen julkaistaan ensisijaisesti osoitteessa http://www.ypaja.fi/fi/ilmoitustaulu ja toissijaisesti (pl. esityslista) kunnanviraston ilmoitustaululla os. Perttulantie 20.
Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä on läsnä.
Ypäjän kunnan hallintosäännön 9 §:n mukaan puheenjohtaja toteaa läsnäolijat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty kunnanhallituksen jäsenille ja läsnäololuettelossa mainituille muille sähköisesti 11.1.2019. Kokouksesta on
tiedotettu kunnan internetsivuilla samana päivänä.

Valmistelija:

va. 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 allekirjoituksillaan 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:

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

Päätösehdotus:

1. Kunnanhallitus valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi kaksi jäsentään, jotka
toimivat samalla ääntenlaskijoina
(edelliset KH 13.12.2018 Anni Vääri, Matti Alanko).
2. Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan maanantaina 21.1.2019 klo
09.00-15.00 virastotalolla. Tarkastettu pöytäkirja pidetään sähköisesti
nähtävänä 23.1.2019 klo 09.00 alkaen kunnan yleisillä internetsivuilla
ja kunnanviraston palvelupisteellä klo 09.00-13.00. Pöytäkirjan katsotaan tulleen yleisesti tietoon 31.1.2019.

Käsittelystä:
Päätös:

Otteet/tiedoksi:

1. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pirkko Herd ja Susanna Romu.
2. Päätösehdotus hyväksyttiin.
-
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Käsittelyjärjestys

Selostus:

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

Valmistelija:

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

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus hyväksyy esityslistan mukaisen käsittelyjärjestyksen.

Käsittelystä:
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Otteet/tiedoksi:

-
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KH 4 §

Toimielinten pöytäkirjat

Selostus:

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:
- yhteistyötoimikunta 11.12.2018
- tarkastuslautakunta 13.12.2018
- rakennuslautakunta 18.12.2018
- tekninen lautakunta 20.12.2018
Valmistelija:

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

Päätösehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Käsittelystä:
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Otteet/tiedoksi:

-
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Saapuneet asiakirjat

Selostus:

Asiakirjat
− Hämeen liitto, maakuntavaltuuston pöytäkirja 2/2018 26.11.2018
− Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä, yhtymävaltuuston pöytäkirja
3/2018 28.11.2018
− Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä, yhtymävaltuusto 28.11.2018
§ 27, Talousarvio 2019 ja toimintasuunnitelma 2020-2021
− Väestörekisterikeskus, VRK/6505/2018 Vuonna 2019 toimitettavat
vaalit: äänestyspaikkojen ja keskusvaalilautakunnan yhteystietojen
ilmoittaminen/28.11.2018
− Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä, yhtymähallituksen pöytäkirja 14/2018 3.12.2018
− Hämeenlinnan kaupunki, pelastuslautakunnan pöytäkirja 5/2018
4.12.2018
− Hämeenlinnan kaupunki, pelastuslautakunta 4.12.2018 § 33, Nuohouksen järjestäminen
− Hämeenlinnan kaupunki, pelastuslautakunta 4.12.2018 § 36, Investointisuunnitelma 201, Kanta-Hämeen pelastuslaitos
− Hämeenlinnan kaupunki, pelastuslautakunta 4.12.2018 § 38, Käyttösuunnitelma 2019, Kanta-Hämeen pelastuslaitos
− Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä, yhtymäkokouksen pöytäkirja 2/2018 4.12.2018
− Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä, yhtymähallituksen pöytäkirja
10/2018 10.12.2018
− Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, yhtymävaltuuston
pöytäkirja 4/2018 11.12.2018
− Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, yhtymähallituksen
pöytäkirja 12/2018 11.12.2018
− Forssan kaupunki, jätelautakunnan pöytäkirja 9/2018 13.12.2018
− Eteva kuntayhtymä, yhtymäkokouksen pöytäkirja 2/2018 14.12.2018
− Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä, yhtymähallituksen pöytäkirja 15/2018 17.12.2018
− Hämeen liitto, maakuntahallituksen pöytäkirja 11/2018 17.12.2018
− Maatalousyrittäjien eläkelaitos, Ilmoitus lomituskustannusten ja lomituksen hallintokustannusten ennakoiden määrästä vuodelle 2019,
2.361.092,64 €/27.12.2018
− Forssan kaupunki, kaupunginhallitus 7.1.2019 § 7, Humppilan kunnan mukaantulo seudullista rakennusvalvontaa ja ympäristönsuojelua koskevan yhteistyösopimuksen osapuoleksi
− Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, yhtymähallituksen
pöytäkirja 1/2019 9.1.2019

Valmistelija:

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

Päätösehdotus:

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

Käsittelystä:
Päätös:
Otteet/tiedoksi:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Viranhaltijapäätökset
−

kunnanjohtaja
§ 44 Western Lakeland Kanta-Häme -hankkeeseen osallistuminen
§ 58 Ypäjäläinen-lehden suunnittelutyön hankinta

−

talouspäällikkö
§-

−

puhtaus- ja ruokapalvelupäällikkö
§-

−

rehtori
§-

−

va. kirjastonjohtaja
§-

−

lomituspalvelupäällikkö
§-

−

rakennustarkastaja
§ 47 Ilmoitus Rauno Simola
§ 48 Rakennuslupa Jarkko Perävainio
§ 49 Rakennuslupa Jarkko Perävainio
§ 50 Rakennuslupa Elina ja Ari Nyström
§ 51 Rakennuslupa Hevosopisto
§ 52 Toimenpidelupa Petri Karppelin
§ 53 Rakennuslupa Mari Susi

−

varhaiskasvatusjohtaja
§-

−

tekninen johtaja
§ 1 Väestötieto-oikeuksien antaminen

Valmistelija:

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

Päätösehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Käsittelystä:
Päätös:
Otteet/tiedoksi:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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KH 7 §

Valtuustopäätösten laillisuusvalvonta ja täytäntöönpano

Selostus:

Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.
Lisäksi saman lain 96 § tarkentaa valtuuston päätösten laillisuusvalvontaa
toteamalla, että kunnanhallituksen katsoessa valtuuston päätöksen syntyneen virheellisessä järjestyksessä, valtuuston ylittäneen toimivaltansa tai
päätöksen ollessa muutoin lainvastainen (135 § mukaiset kunnallisvalitusperusteet), kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia
on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.
Edelleen 143 § säätää päätösten täytäntöönpanokelpoisuudesta.
Valtuusto on kokoontunut 13.12.2018

Valmistelija:

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

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus kuulee ja toimeenpanee valtuuston päätökset.

Käsittelystä:
Päätös:
Otteet/tiedoksi:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Kunnanjohtajan virka ja sen täyttäminen

Aiempi käsittely:

KH
KH
KV

20.11.2018 208 b§ (keskusteluasiana)
4.12.2018 220 §
13.12.2018 42 §

Selostus:

KH 4.12.2018 219 §
”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 toimit-taa
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 yleisessä kansalaistoiminnassa
saatuja viran hoidon kannalta merkityksellisiä ansioita sekä nuhteetonta
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käytöstä.
Muilta osin kunnanjohtajan kelpoisuusvaatimukset voidaan harkita kuntakohtaisesti siten, kuin ne nähdään virkasuhteen osalta tarpeellisena (viranomaisen 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.
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
11.1.2019.

julistaa

viran

haettavaksi

ajalla

17.12.2018-

Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.”
KV 13.12.2018 42 §
”Päätösehdotus hyväksyttiin.”
KH 17.1.2018 8 §
Ypäjän kunnan kunnanjohtajan virka on ollut julkisesti haettavana ajalla
17.12.2018-11.1.2019 klo 15.00 saakka kuntalain 108 §:n mukaisesti yleisessä tietoverkossa, työvoimahallinnon sivustolla (mol.fi), Kuntalehden digiversion avoimissa työpaikoissa, Duunitori.fi-sivustolla sekä kunnan sosiaalisen median kanavissa.
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Hakuajan loppuun mennessä on tullut 5 hakemusta. Yhteenveto hakijoista
on esillä kokouksessa.
Valmistelija:

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

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus päättää jatkotoimista.

Käsittelystä:
Päätös:

Kunnanjohtajan viran hakuaikaa jatketaan ajalle 18.1. – 1.2.2019. Hakuilmoitus julkaistaan yleisessä tietoverkossa, työvoimahallinnon sivustolla
(mol.fi), Kuntalehden digiversion avoimissa työpaikoissa, Duunitori.fisivustolla, kunnan sosiaalisen median kanavissa sekä Maaseudun Tulevaisuus -lehden painetussa versiossa. Aiemmat hakemukset huomioidaan.

Otteet/tiedoksi:

-

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

PÖYTÄKIRJA
17.1.2019

s. 12
1/2019

KH 9 §

Kartanon yläkoulun rehtorin viran täyttäminen

Aiempi käsittely:

KH
9.10.2018 175 § (Kartanon yläkoulun rehtorin viran täyttölupa ja viranhaku)
SIVLA
7.11.2018 102 § (Rehtorin viran täyttäminen)
KH
20.11.2018 203 §

Selostus:

KH 9.10.2018 175 §
”Ypäjän kunnan Kartanon yläkoulun rehtori-sivistystoimen toimialapäällikkö
Heikki Vainio on ilmoittanut eläköityvänsä kunnan palveluksesta 1.4.2019
lukien. Vainion viimeinen työpäivä kunnassa on 21.12.2018.
Edelleen Ypäjän kunnanvaltuusto on kuntastrategian ja sen toimeenpanoohjelman hyväksymisen yhteydessä 14.12.2017 59 § linjannut sekä koulutoimen rakenteellisista muutoksista että päättänyt kirjastonjohtajan, sivistysjohtajan, varhaiskasvatusjohtajan ja tulevan yhtenäiskoulun johtajan tehtävien
kokonaistarkastelun toteutuksesta.
Kunnan sivistyslautakunta on esittänyt 19.9.2018 77 § kantanaan kunnan
sivistystoimenjohtajan tehtävien liittämistä perustettavaan yhtenäiskoulun
johtajan tehtävään nykyisen mallin mukaisesti. Lausunnossaan lautakunta
toteaa viranhaltijan olevan päivittäistoiminnassa näin lähellä koulutoimea sivistystoimen isoimpana toimialana ja selkeässä yhteydessä myös liikunta- ja
nuorisotoimeen. Lautakunta perustelee kantaansa myös taloudellisesti edullisimpana vaihtoehtona.
Tosiasiassa mahdollisesti perustettavan yhtenäiskoulun rehtorin tehtävänkuva tulee oleellisesti eroamaan nykyisestä Kartanon yläkoulun rehtorin tehtävästä. Yhtenäiskoulu käsittää toteutuessaan kaksi välimatkallisestikin erillistä
kouluyksikköä sekä v. 2019 henkilöstösuunnitelman mukaisesti 27 henkilön
henkilöstö- ja n. 210 oppilaan oppilashallinnon. Toteutuessaan ilman sivistystoimenjohtajan velvoitteita, tukisi täysipainoisesti läsnäolevan rehtorin hallintotyötä ja päivittäisjohtamista yhtenäiskoulun toisen yksikön, Perttulan alakoulun osalta nykyisessä suunnittelumallissa opettaja avustavan opettajan tai
muulla virkanimikkeellä. Näistä lisätehtävien hoidosta maksettaisiin luonnollisesti kohtuullinen palkanlisä, joka itsessään ei kuitenkaan merkittävällä tavalla näy kulujen kasvuna, ottaen huomioon yhtenäiskouluratkaisussa vapautuvien johtajaopettajien virkojen palkanlisät.
Mikäli kuitenkin jo itsessään ym. vastuulliseen yhtenäiskoulun rehtorin tehtävään kuitenkin liitettäisiin sivistysjohtajan tehtävät, edellyttää jo yksinomaan
viranhaltijan toimialajohtamisesta aiheutuva poissaolon määrä, koko sivistystoimen kehittämis- ja ohjausvastuu sekä toimialan laajuinen henkilöstöhallinto
(50 henk., liikunta- ja nuorisotoimi ml.) vara- tai apulaisrehtorin viran perustamista, tai ainakin huomattavasi laajempaa nimetyn sijaisen työllistämistä. Tällöin toiminnallis-taloudellisena rinnakkaisvaikutuksena joudutaan vastaamaan
kokonaan uuden viran kustannuksista tai korvaamaan muille opettajalle/-ille
huojennustunteja lisääntyvissä määrin. Edelleen näin menettelemällä useamman henkilön työpanos hajaantuu itse päätehtävästä. Tilanteessa myös
sivistystoimialan hallintotyö kuormittanee nykyistä koulutoimen sihteeriä
aiempaa enemmän. Jo nykyisessä tilanteessa sekä nuoriso- että liikunnanohjaaja ja koulutoimen sihteeri ovat hoitaneet yli oman tehtävänkuvansa sivistystoimen hallinto- ja valmistelutehtäviä rehtori-sivistystoimenjohtajan ollessa
täystyöllistetty.
Strategian toimeenpano-ohjelman mukaisen tarkastelun tulos osoittaa yhdis-
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telmätehtävien olevan yleisesti taloudellisesti varteenotettavimmat ratkaisut.
Kuitenkin näistäkin vain yhdessä tehtävässä kustannukset tosiasiassa laskivat (kirjastonjohtaja-sivistysjohtaja, -1.625 eur nykyisestä kustannustasosta)
ja yhdessä muutos oli likimain kustannusneutraali (varhaiskasvatusjohtajasivistysjohtaja, + 525 eur). Sivistyslautakunnan esittämässä mallissa kustannukset ovat lautakunnan lausunnosta poiketen vastaavasti tosiasiassa nykyistä suuremmat, johtuen perustettavasta yhtenäiskoulun rehtorin nykyistä yläkoulun rehtorin virkaa suuremmasta peruspalkasta (yhtenäiskoulun rehtorisivistysjohtaja, + 2.405 eur). Näin ollen sivistyslautakunnan lausunto siitä, että
nykyisen järjestelyn jatkaminen olisi ”talouden kannalta edullisin vaihtoehto”,
ei anna asiasta koko kuvaa.
Edellä mainituista syistä sivistystoimen johtotehtävien kokonaistarkastelun
lopputulemana kirjastonjohtajan virkaan on suunniteltu yhdistettäväksi kunnan
sivistystoimenjohtajan tehtävät.
Näin toteutuessaan rehtorin viranhoito toteutettaisiin seuraavasti:
− 1.1.-31.3.2019 vs. Kartanon koulun rehtori
− 1.4.2019-31.7.2019 Kartanon koulun rehtori
− 1.8.2019 alk. yhtenäiskoulun rehtori (olettamalla, että kunnan kouluverkkoratkaisu toteutuu strategian mukaisesti)
Ypäjän kunnan hallintosäännön 6. luvun 41 §:n mukaisesti viran julistaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita viranhaltija avoinna olevaan virkaan.
Edelleen saman luvun 43 §:n mukaan kunnanhallitus päättää suoraan alaistensa muiden vakinaisten viranhaltijoiden, teknisen johtajan, rehtorin ja taloussihteerin valinnoista. Hallintosäännön 1. luvun 2 §:n mukaisesti toimielimet voivat siirtää johtosäännön mukaista toimivaltaansa edelleen alaisilleen
toimielimille ja viranhaltijoille. Aiheen substanssiosaaminen on kuitenkin sivistystoimialalla. Kunnan talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti kunnanhallitus päättää avoimeksi tulleiden tehtävien ja virkojen täyttöluvista kustakin
erikseen.
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus
1. myöntää Kartanon yläkoulun rehtorin viran täyttöluvan toistaiseksi
1.1.2019 alkaen,
2. julistaa viran haettavaksi,
3. siirtää asian valmisteluvastuun sivistyslautakunnalle päätöksen tekoon
asti.
Pykälä tarkastetaan kokouksessa viranhaun aikataulusta johtuen.
Päätös:
1. Kunnanhallitus myöntää Kartanon koulun yläkoulun rehtorin viran täyttöluvan määräaikaisesti 1.1. – 31.3.2019 ja toistaiseksi 1.4.2019 alkaen.
2. Päätösehdotus hyväksyttiin.
3. Päätösehdotus hyväksyttiin.”
SIVLA 7.11.2018 102 §
”Kartanon koulun rehtorin viransijaisuus ajalle 1.1.-31.3.2019 ja viran täyttäminen toistaiseksi 1.4.2019 alkaen on ollut julkisesti haettavana 29.10.2018
asti.
Virka muuttuu 1.8.2019 alkaen kunnan yhtenäiskoulun rehtorin viraksi.
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Määräaikaan mennessä virkaa ja viransijaisuutta hakivat KTM, FM Juha Ahonen Jyväskylästä, KM Satu Alahallila Seinäjoelta, KM Turo Järvelä Ypäjältä,
FM Juha Kraapo Huittisista, KM Heli Laiho-Murdoch Vehmaalta, KM Anssi
Lepistö Janakkalasta ja FM Tuomo Pesonen Kärsämäeltä. Yhteenveto hakijoista esityslistan oheismateriaalina lautakunnan jäsenille.
Haastatteluun 5.11.2018 on kutsuttu Satu Alahallila, Turo Järvelä, Juha Kraapo ja Anssi Lepistö. Haastattelun suorittavat toimialapäällikön ja koulutoimensihteerin lisäksi lautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Haastattelijoiden esitys tuodaan kokoukseen.
Ypäjän kunnan hallintosäännön 6. luvun 41 §:n mukaisesti viran julistaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita viranhaltija avoinna olevaan virkaan.
Edelleen saman luvun 43 §:n mukaan kunnanhallitus päättää suoraan alaistensa muiden vakinaisten viranhaltijoiden, teknisen johtajan, rehtorin ja taloussihteerin valinnoista. Hallintosäännön 1. luvun 2 §:n mukaisesti toimielimet voivat siirtää johtosäännön mukaista toimivaltaansa edelleen alaisilleen
toimielimille ja viranhaltijoille. Aiheen substanssiosaaminen on kuitenkin sivistystoimialalla. Kunnan talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti kunnanhallitus päättää avoimeksi tulleiden tehtävien ja virkojen täyttöluvista kustakin
erikseen.
Kunnanhallitus on myöntänyt Kartanon koulun rehtorin viralle täyttöluvan
määräaikaisesti 1.1. – 31.3.2019 ja toistaiseksi 1.4.2019 alkaen. Lisäksi kunnanhallitus on julistanut viran haettavaksi ja siirtänyt asian valmisteluvastuun
sivistyslautakunnalle päätöksen tekoon asti.
Rehtorin päätösehdotus:
Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus valitsee
Kartanon koulun rehtorin virkaan 1.4.2019 alkaen toistaiseksi FM Juha Kraapon OVTES:n mukaisin korvauksin.
Edelleen Juha Kraapo valitaan rehtorin viransijaiseksi ajaksi 1.1.-31.3.2019.
Mikäli virkaan valittu ei ota vastaan virkaa, varalle valitaan KM Turo Järvelä.
Virantäytössä
30.6.2019.

noudatetaan

kuuden

kuukauden

koeaikaa

ajalla

1.1.-

Valinta on ehdollinen.
Virkaan valitun tulee toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus ja rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan tai valinta muutoin itsestään raukeaa.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.”
KH 20.11.2018 203 §
”Ypäjän kunnan hallintosäännön 6. luvun 41 §:n mukaisesti viran julistaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita viranhaltija avoinna olevaan virkaan.
Edelleen saman luvun 43 §:n mukaan kunnanhallitus päättää suoraan alaistensa muiden vakinaisten viranhaltijoiden, teknisen johtajan, rehtorin ja taloussihteerin valinnoista. Lisäksi kunnan talouden tasapainottamisohjelman
mukaisesti kunnanhallitus päättää avoimeksi tulleiden tehtävien ja virkojen
täyttöluvista kustakin erikseen.
Kunnanhallitus on kokouksessaan 9.10.2018 175 § myöntänyt Kartanon yläkoulun rehtorin viran täyttöluvan määräaikaisesti 1.1. – 31.3.2019 (nykyisen
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viranhaltijan lomien ajaksi) ja toistaiseksi 1.4.2019 alkaen (nykyisen viranhaltijan eläköidyttyä).
Hallintosäännön 1. luvun 2 §:n mukaisesti toimielimet voivat siirtää johtosäännön mukaista toimivaltaansa edelleen alaisilleen toimielimille ja viranhaltijoille.
Koska sivistystoimialan substanssiosaaminen on sivistystoimialalla, kunnanhallitus on siirtänyt toimivaltansa asiassa sivistyslautakunnalle ja sivistystoimialan viranhaltijoiden valmisteluvastuulle päätöksen tekoon asti.
Rehtorin virka oli julkisesti haettavana 10.10.-29.10.2018. Virkaan haki seitsemän (7) henkilöä, joista neljä (4) haastateltiin. Virkaan otettavaksi esitettävällä hakijalla on työkokemusta opetusalalta yli 15 vuotta, joista yli puolet rehtorin virassa. Hakija oli lisäksi ainoa, joka on toiminut rehtorisivistystoimenjohtajan yhdistelmätehtävässä, mitä voidaan muun ansioituneisuuden, haastattelussa ilmi tulleiden seikkojen ja kokonaisharkinnan lisäksi
pitää koko organisaation etuna (mm. sijaisjärjestelyt, omaa työskentelytasoa
ylempi tuntemus ym.).
Sivistyslautakunnan esitys on yksimielinen.
Yhteenveto hakijoista on nähtävillä kokouksessa.
Toimialapäällikkö on kuultavana kokouksessa.
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus
1. Vahvistaa virkavaalin tuloksen ehdollisena siten, että virkaan otettavan
tulee toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus ja rikosrekisteriote 30 päivän
kuluessa päätöksestä tiedoksisaannista tai valinta muutoin itsestään raukeaa.
2. Päättää ottaa Kartanon yläkoulun rehtorin virkaan viransijaiseksi ajalle
1.1.-31.3.2019 ja edelleen 1.4.2019 alkaen toistaiseksi FM Juha Kraapon
OVTES:n mukaisin korvauksin.
3. Päättää valita varalle KM Turo Järvelän.
4. Vahvistaa noudatettavaksi koeajaksi kuusi (6) kuukautta ollen 1.1.30.6.2019.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.”
KH 17.1.2019 9 §
Kartanon yläkoulun rehtorin virkaan valittu Juha Kraapo on toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen sekä rikosrekisteriotteen 29.11.2018.
Valmistelija:

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

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus toteaa, että virkavaalin ehdollisuus raukeaa.

Käsittelystä:
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Otteet/tiedoksi:

Juha Kraapo
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KH 10 §

Kirjastonjohtaja-sivistystoimenjohtajan viran täyttäminen

Aiempi käsittely:

Sivistystoimenjohtajarehtorin vhjapäätös
KH
SIVLA
KH

Selostus:

15.6.2011

57 §

9.10.2018 174 § (Kirjastonjohtajan viran täyttölupa ja viranhaku)
19.11.2018 113 §
20.11.2018 204 §

KH 9.10.2018 174 §
”Kunnallisista viranhaltijoista annetun lain (2003/304) 2. luvun 3 §:n mukaan
viranhaltija voidaan ottaa määräajaksi vain viranhaltijan omasta pyynnöstä
tai jos määräajaksi ottamisesta on erikseen säädetty taikka tehtävän luonne,
sijaisuus, avoinna olevaan virkasuhteeseen kuuluvien tehtävien hoidon järjestäminen tai muu näihin rinnastettava kunnan toimintaan liittyvä määräaikaista virkasuhdetta edellyttävä seikka sitä vaatii.
Lisäksi laki yleisistä kirjastoista (2016/1492) astui voimaan 1.1.2017. Sen 17
§:ssä todetaan kunnan kirjastolaitosta johtavalta vaadittavan virkaan tai tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, johtamistaito ja hyvä perehtyneisyys kirjastojen tehtäviin ja toimintaan.
Ypäjän kunnan nykyinen va. kirjastonjohtaja on otettu virkaansa 15.6.2011
57 § silloisen sivistystoimenjohtaja-rehtorin viranhaltijapäätöksellä 1.8.2011
alkaen määräaikaisesti siihen saakka, ”kunnes valittava kirjastotoimesta
vastaava viranhaltija ottaa viran vastaan.” Kirjastonjohtajan virkaa ei ole kuitenkaan julistettu haettavaksi, eikä virkajärjestelyjä toteutettu laajemmin,
viran väliaikaisen hoitajan jäädessä ylimenokaudelle selvittämään Jokiläänin
kuntien yhteistä kirjastohanketta. Hankkeen loppuselvityksessä yhteiseen
kirjastolaitokseen ei ole päädytty, joten määräaikaisuuden jatkamisen perustetta ei enää ole. Myöskään tehtävän mukainen koulutusvaade korkeakoulututkinnosta ei viranhaltijan osalta täyty.
Näin ollen kirjastonjohtajan tehtävien hoito on tullut Ypäjän kunnassa ratkaistavaksi samanaikaisesti sivistystoimen hallintojärjestelyjen kanssa tilanteessa, jossa Ypäjän kunnanvaltuusto on kuntastrategian ja sen toimeenpano-ohjelman hyväksymisen yhteydessä 14.12.2017 59 § linjannut sekä koulutoimen rakenteellisista muutoksista että päättänyt kirjastonjohtajan, sivistystoimenjohtajan, varhaiskasvatusjohtajan ja tulevan yhtenäiskoulun johtajan tehtävien kokonaistarkastelun toteutuksesta. Tarkastelun lopputulemana
kirjastonjohtajan virkaan on suunniteltu yhdistettäväksi kunnan sivistystoimenjohtajan tehtävät.
Ypäjän kunnan hallintosäännön 6. luvun 41 §:n mukaisesti viran julistaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita viranhaltija avoinna olevaan virkaan.
Edelleen saman luvun 43 §:n mukaan kunnanhallitus päättää suoraan alaistensa muiden vakinaisten viranhaltijoiden, teknisen johtajan, rehtorin ja taloussihteerin valinnoista ja lautakunta valitsee muun alaisensa vakinaisen
virkasuhteisen henkilöstön. Hallintosäännön 1. luvun 2 §:n mukaisesti toimielimet voivat siirtää johtosäännön mukaista toimivaltaansa edelleen alaisilleen toimielimille ja viranhaltijoille.
Kirjastonjohtajan valinta kuuluu em. pohjalta sivistyslautakunnalle. Koska
virkaan kaavailtu yhdistelmätehtävä on kuitenkin tuotava ilmi jo hakuilmoituksessa ja toimialajohtajan valinnan kuuluessa kunnanhallitukselle, tulee
sen myös julistaa virka haettavaksi ja myöhemmin päättää henkilövalinnas-
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ta. Aiheen substanssiosaaminen on kuitenkin sivistystoimialalla. Kunnan
talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti kunnanhallitus päättää avoimeksi tulleiden tehtävien ja virkojen täyttöluvista kustakin erikseen.
Päätösehdotus: Kunnanhallitus
1. myöntää kirjastonjohtajan viran täyttöluvan toistaiseksi 1.1.2019 alkaen,
2. julistaa viran haettavaksi,
3. siirtää asian valmisteluvastuun sivistyslautakunnalle päätöksen tekoon asti.
Pykälä tarkastetaan kokouksessa viranhaun aikataulusta johtuen
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.”
SIVLA 19.11.2018 113 §
”Kirjastonjohtaja-sivistystoimenjohtajan virka on ollut julkisesti haettavana
toistaiseksi 1.1.2019 alkaen. Määräaikaan mennessä virkaa hakivat FM Mari
Niemi Vantaalta, PsM Outi Hakala Seinäjoelta ja FM Jasmiina Sillanpää
Nokialta. Yhteenveto hakijoista esityslistan oheismateriaalina.
Haastatteluun 9.11.2018 kutsuttiin Outi Hakala ja Jasmiina Sillanpää. Mari
Niemi ei ole tehtävään muodollisesti kelpoinen. Haastattelun suorittivat toimialapäällikön ja koulutoimensihteerin lisäksi lautakunnan puheenjohtaja,
kirjastonjohtaja sekä kunnanjohtaja.
Haastattelijat esittävät FM Jasmiina Sillanpään valitsemista virkaan.
Ypäjän kunnan hallintosäännön 6. luvun 41 §:n mukaisesti viran julistaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita viranhaltija avoinna olevaan virkaan.
Edelleen saman luvun 43 §:n mukaan kunnanhallitus päättää suoraan alaistensa muiden vakinaisten viranhaltijoiden, teknisen johtajan, rehtorin ja taloussihteerin valinnoista. Hallintosäännön 1. luvun 2 §:n mukaisesti toimielimet voivat siirtää johtosäännön mukaista toimivaltaansa edelleen alaisilleen
toimielimille ja viranhaltijoille. Aiheen substanssiosaaminen on kuitenkin sivistystoimialalla. Kunnan talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti kunnanhallitus päättää avoimeksi tulleiden tehtävien ja virkojen täyttöluvista
kustakin erikseen.
Kunnanhallitus on myöntänyt kirjastonjohtaja-sivistystoimenjohtajan viralle
täyttöluvan toistaiseksi 1.1.2019 alkaen. Lisäksi kunnanhallitus on julistanut
viran haettavaksi ja siirtänyt asian valmisteluvastuun sivistyslautakunnalle
päätöksen tekoon asti.
Rehtorin päätösehdotus:
Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus valitsee
kirjastonjohtaja- sivistystoimenjohtajan virkaan 1.1.2019 alkaen toistaiseksi
FM Jasmiina Sillanpään KVTES:n mukaisin korvauksin. Lisäksi viranhoitoon
liitetystä sivistystoimenjohtajan tehtävästä maksetaan 500 euron lisäkorvaus
kuukaudessa. Virantäytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa ajalla 1.1.-30.6.2019.
FM Jasmiina Sillanpään kieltäytymisen varalle esitetään valittavaksi PsM
Outi Hakala.
Valinta on ehdollinen. Jasmiina Sillanpään tulee toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus ja rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa päätöksestä tiedon saa-
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tuaan tai valinta muutoin itsestään raukeaa.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.”
KH 20.11.2018 204 §
”Ypäjän kunnanhallitus on kokouksessaan 9.10.2018 173 § päättänyt yhdistää kunnan sivistystoimenjohtajan tehtävät kirjastonjohtajan tehtäviin ja edelleen 174 § antanut kirjastonjohtajan viralle täyttöluvan 1.1.2019 alkaen toistaiseksi ja julistanut viran haettavaksi.
Kirjastonjohtaja-sivistystoimenjohtajan virka on ollut julkisesti haettavana
ajalla 10.10.-5.11.2018. Virkaan haki kolme (3) henkilöä, joista kaksi (2)
haastateltiin. Virkaan otettavaksi esitettävällä hakijalla on soveltuva korkeakoulututkinto pääaineenaan informaatiotutkimus ja interaktiivinen mediatyö
sekä pitkänä sivuaineenaan esimiestyö ja henkilöstöhallinto. Valittavaksi
esitettävällä on lisäksi alan työkokemusta ja hakija on mm. nykyisessä työssään Pirkkalan kunnan kirjastojen tutkimusapulaisena yhdessä kunnan kirjasto- ja koulutoimen kanssa integroinut uuden opetussuunnitelman mukaisen digitalisaation ja tiedonhankinnan koulutyöhön. Lisäksi hakija on ollut
toteuttamassa kirjasto- ja informaatioalan suurinta kansainvälistä konferenssia, Bobcatsssia. Hakija tuntee lisäksi kunnalliset valmistelu-, esittely- ja
päätöksentekoprosessit.
Kokonaisharkinnan ja haastattelun perusteella valittavaksi esitettävä hakija
on valmis vastaanottamaan sivistystoimialan muutostilanteessa, jossa sekä
kirjaston, koulun että sivistystoimen ja kunnan johto vaihtuvat.
Sivistyslautakunnan esitys on yksimielinen.
Yhteenveto hakijoista on nähtävillä kokouksessa.
Toimialapäällikkö on kuultavana kokouksessa.
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus:
1. Vahvistaa virkavaalin tuloksen ehdollisena siten, että virkaan otettavan tulee toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus ja rikosrekisteriote 30 päivän
kuluessa päätöksestä tiedoksisaannista tai valinta muutoin itsestään raukeaa.
2. Päättää ottaa kunnan kirjastonjohtaja-sivistysjohtajan virkaan FM Jasmiina Sillanpään 1.1.2019 alkaen toistaiseksi kirjastonjohtajuudesta maksettavin KVTES:n mukaisin korvauksin sekä sivistystoimen toimialapäällikkyydestä maksettavin kiintein 500,00 euron korvauksin.
3. Päättää valita varalle PsM Outi Hakalan.
4. Vahvistaa noudatettavaksi koeajaksi kuusi (6) kuukautta ollen 1.1.30.6.2019.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.”
KH 17.1.2019 10 §
Kirjastonjohtaja-sivistystoimenjohtajan virkaan valittu Jasmiina Sillanpää on
toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen 12.12.2018 sekä ilmoituksen
Oikeusrekisterikeskuksesta 19.12.2018, jossa todetaan, että lasten kanssa
työskentelevien rikostaustan tarkastamismenettelyä ei ole tarkoitettu sovellettavaksi pyydettyyn tarkoitukseen, joten otetta ei anneta.
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Valmistelija:

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

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus toteaa, että virkavaalin ehdollisuus raukeaa.

Käsittelystä:
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Otteet/tiedoksi:

Jasmiina Sillanpää
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Yleisen vaalikelpoisuuden menettäminen kunnan luottamustoimiin (Johanna Mäkitalo o.s. Alanko), valtuuston varavaltuutetun kutsuminen ja
teknisen lautakunnan jäsenen valinta

Aiempi käsittely:
Selostus:

Ypäjän kunnanvaltuuston varavaltuutettu ja teknisen lautakunnan jäsen Johanna Mäkitalo o.s. Alanko (Suomen Keskusta) on 3.12.2018 toimittamallaan kirjeellä ilmoittanut kotikuntansa vakinaisesta muutoksesta.
Kuntalain 71 § säätää yleisestä vaalikelpoisuudesta kunnan luottamustoimeen. Lainkohdan mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on
henkilö, jonka kotikunta kyseinen kunta on. Mäkitalon yleinen vaalikelpoisuus ei tältä osin enää täyty. Kuntalain 70 §:n mukaisesti vaalikelpoisuuden
menetys todetaan valinnan tehneessä toimielimessä, joka valitsee niin ikään
uuden luottamushenkilön toimeensa toimielimen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Vaaleilla valittujen valtuutettujen ja varavaltuutettujen osalta asian
ratkaisee aina valtuusto. Edelleen kuntalain 79 §:n mukaan luottamushenkilö pysyy toimessaan siihen saakka, kunnes uusi luottamushenkilö on valittu.
Asia on täytäntöön pantavissa valtuuston kokouksesta lukien.
Edelleen kuntalain 17 §:n mukaan varavaltuutetut määräytyvät kuntavaalituloksen mukaisesti. Varavaltuutetut kutsutaan kunkin puolueen ensimmäisistä valitsematta jääneistä ehdokkaista varsinaisten jäsenten sijaan. Jos asianomaisen puolueen varavaltuutetut loppuvat, eikä kaikkia varavaltuutetun
toimia saada täytetyiksi, määrä jää vajaaksi.
Suomen Keskustan kuntavaaleissa 9.4.2017 Ypäjällä saaman tarkastuslasketun ja vahvistetun tuloksen mukaisesti varavaltuutetuksi tulisi kutsua Ari
Väisänen (Keskusvaalilautakunta 12.4.2017 24 §).

Valmistelija:

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

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se
1. toteaa Johanna Mäkitalon o.s. Alangon luottamustoimet Ypäjän kunnassa päättyneiksi yleisen vaalikelpoisuuden menettämisen johdosta
2. kutsuu Suomen Keskustan varavaltuutetuksi Ari Väisäsen ja
3. valitsee teknisen lautakunnan jäsenen kuluvalle toimikaudelle.

Käsittelystä:
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Otteet/tiedoksi:

tekninen lautakunta
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Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän ja Ypäjän kunnan välinen sopimus terveyden- ja sosiaalihuollon palveluista vuodelle 2019

Aiempi käsittely:
Selostus:

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä ja sen omistajakunnat sopivat palvelusopimuksella vuonna 2019 toteutettavien terveyden- ja sosiaalihuollon palveluiden laajuudesta, järjestämisestä sekä palveluista perittävistä maksuista.
Sopimus sisältää sekä Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän itse tuottamat että sen ulkopuolisilta palveluntuottajilta hankkimat palvelut.
Palvelusopimukseen ei sisälly toisen asteen oppilashuollon palvelujen tuottaminen, koska siitä on laadittu toistaiseksi voimassa olevat erillissopimukset
Forssan, Tammelan ja Ypäjän kanssa.
Ypäjän kunnan osalta sopimuksen kokonaisarvo on 7.991.697,00 euroa
(7.914.998,00 euroa v. 2018).
Sopimus on liitteenä 1 sekä sopimuksen liitteet oheismateriaalina.

Valmistelija:

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

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus hyväksyy sopimuksen ja valtuuttaa va. kunnanjohtajan ja
talouspäällikön allekirjoittamaan sen kunnan puolesta.

Käsittelystä:
Päätös:
Otteet/tiedoksi:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Ohje huomautus- ja varoituksenantomenettelystä

Aiempi käsittely:

YTTMK 11.12.2018 15 §

Selostus:

YTTMK 11.12.2018 15 §

s. 22
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”Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 8 luvun 35 §:n 3 momentin mukaan
viranhaltijaa, joka on laiminlyönyt virkasuhteesta johtuvien velvollisuuksiensa
täyttämisen tai rikkonut niitä, ei saa irtisanoa ennen kuin hänelle on annettu
varoitus ja siten mahdollisuus korjata menettelynsä.
Työsopimuslain 7 luvun 2 §:n 3 momentin mukaan työntekijä, joka on laiminlyönyt työsuhteesta johtuvien velvollisuuksiensa täyttämisen tai rikkonut niitä,
ei sa irtisanoa ennen kuin hänelle varoituksella on annettu mahdollisuus korjata menettelynsä.
Ypäjän kunnassa ei ole käytössä hyväksyttyä ja voimassa olevaa ohjetta
työntekijää koskevasta varoitusmenettelystä.
Kunnassa on hyvä olla yhtenäinen ohjeistus mahdollisten huomautusta tai varoitusta vaativien tilanteiden varalta.
Liitteenä 3 on luonnos varoitus- ja huomautusmenettelyohjeistuksesta.
Päätösehdotus:
Yhteistyötoimikunta käsittelee huomautus- ja varoituksenantomenettelyn ohjeistuksen sekä esittää kunnanhallitukselle ohjeistuksen käyttöön ottamista
Ypäjän kunnassa.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin, yhteistyötoimikunnan joiltakin osin tarkentama
ohje huomautus – ja varoitusmenettelystä on pöytäkirjan liitteenä 3.”
KH 17.1.2019 13 §
Kunnassa tarvitaan yhtenäinen ohjeistus varoitus- ja huomautusmenettelystä
niitä koskevien mahdollisten tilanteiden varalta. Ohjeluonnos on liitteenä 2.
Valmistelija:

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

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus hyväksyy ohjeen huomautus- ja varoituksenantomenettelystä.

Käsittelystä:
Päätös:
Otteet/tiedoksi:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

KH 14 §

PÖYTÄKIRJA
17.1.2019

s. 23
1/2019

Jäsenen ja varajäsenen valinta Louna-Plussan hallitukseen kaudelle
2019-2021

Aiempi käsittely:
Selostus:

LounaPlussa ry on Forssan seudulla toimiva paikallinen toimintaryhmä eli
maaseudun kehittämisyhdistys. LounaPlussa ry:n alueeseen kuuluvat Forssan kaupunki ja Humppilan, Jokioisten, Tammelan sekä Ypäjän kunnat.
Toimintaryhmän tehtävänä on kannustaa maaseudun asukkaita kehittämään omaa kotiseutuaan, lisäämään sen viihtyisyyttä sekä synnyttämään
työpaikkoja ja yrityksiä.
Yhdistyksen sääntöjen 5§:n mukaisesti yhdistyksen asioita hoitaa hallitus,
johon kuuluu syyskokouksissa valitut puheenjohtaja ja 10-15 varsinaista
jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan siten, että he edustavat tasapuolisesti
aluetta, siellä toimivia yksityisiä henkilöitä, erilaisia yhdistyksiä, yrityksiä ja
julkisyhteisöjä. Hallituksen jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet.
Edelleen hallituksen puheenjohtajan ja varsinaisten sekä varajäsenten toimikausi on kolme vuotta, alkaen syyskokouksesta. Hallituksen varsinaisista
ja varajäsenistä kolmannes (1/3) tai lähinnä kolmannes on vuosittain erovuorossa. Hallituksen kokous on päätösvaltainen, jos vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Henkilö voidaan valita hallituksen jäseneksi korkeintaan kahdeksi peräkkäiseksi toimikaudeksi.
Ypäjän kunnan varsinainen jäsen yhdistyksen hallituksessa on talouspäällikkö Pirjo-Maarit Hellman, varajäsenenään kunnanvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Tapio Ahonen. Yhdistyksen sääntöjen mukaisesti molemmat
voivat jatkaa hallituksessa seuraavat kolme vuotta.

Valmistelija:

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

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus päättää varsinaisen jäsenen ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen LounaPlussan hallitukseen kaudelle 2019-2021 sekä esittää yhdistykselle näiden hyväksymistä.

Käsittelystä:
Päätös:

Kunnanhallitus päättää, että LounaPlussan hallituksessa jatkavat varsinaisena jäsenenä talouspäällikkö Pirjo-Maarit Hellman ja varajäsenenä kunnanvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Tapio Ahonen sekä esittää yhdistykselle heidän hyväksymistään.

Otteet/tiedoksi:

Toiminnanjohtaja Tuula Kallioinen
tuula.kallioinen@lounaplussa.fi (sähköisesti)
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KH 15 §

Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän hakemuksesta perusterveydenhuollon ympärivuorokautisen päivystyksen järjestämiseksi

Selostus:

Sosiaali- ja terveysministeriö on kirjeellään 19.12.2018 (STM/1269/2017) pyytänyt lausuntoa Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin jäsenkunnilta Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän hakemuksesta perusterveydenhuollon ympärivuorokautisen päivystyksen järjestämiseksi.
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän hallitus on kokouksessaan
19.11.2018 päättänyt tehdä asiaa koskevan hakemuksen. Sosiaali- ja terveysministeriö on 30.5.2017 tekemällään päätöksellä myöntänyt poikkeusluvan perusterveydenhuollon ympärivuorokautisen päivystyksen järjestämiseen
ajalle 1.1.2018 – 31.12.2019.
Lausuntopyyntö, Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän hakemus ja ote
hyvinvointikuntayhtymän pöytäkirjasta ovat liitteenä 3.
Terveydenhuoltolain 50 §:n mukaan STM voi myöntää kunnalle tai sairaanhoitopiirille luvan perusterveydenhuollon tai akuuttilääketieteen päivystyksen järjestämiseen, jos palvelujen saavutettavuus ja päivystyspisteiden väliset etäisyydet sitä edellyttävät eikä väestön tarvitsemia palveluja voida riittävästi turvata ensihoitopalvelun avulla. Päivystävissä yksiköissä on oltava riittävät voimavarat ja osaaminen, jotta hoidon laatu ja potilasturvallisuus toteutuvat. Päivystyksestä ja sen laajuudesta on sovittava terveydenhuollon järjestämissuunnitelmassa ja erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksessa huomioiden
alueen ensihoitopalvelu, päivystyspisteiden väliset etäisyydet sekä väestön
palvelutarve.
Sosiaali- ja terveysministeriö toteaa, että ei ole tarkoituksenmukaista jäädä
odottamaan terveydenhuollon järjestämissuunnitelman ja erikoissairaanhoidon
järjestämissopimuksen päivitystä. Ministeriö pyytääkin Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin jäsenkunnilta ja erikoisvastuualueen sairaanhoitopiireiltä lausuntoa Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän tekemästä hakemuksesta.
Lausunnot on pyydetty lähettämään ministeriöön 11.1.2019 mennessä.

Valmistelija:

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

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus puoltaa Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän tekemää
hakemusta ja hyväksyy liitteenä 4 olevan lausunnon.

Käsittelystä:
Päätös:
Otteet/tiedoksi:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Muut asiat
a) Kenkien liukuesteiden hankinta kunnan 70 vuotta täyttäneille asukkaille
Kunnanhallituksessa on käsitelty 1.12.2015 vanhusneuvoston kannanoton pohjalta kunnan ikääntyneiden asukkaiden kenkien nastoittamista. Ypäjän apteekin kanssa on tehty sopimus, että talven 2016
aikana kunnan 70 vuotta täyttäneet asukkaat ovat henkilöllisyytensä
todistettuaan voineet noutaa kenkien liukuesteet apteekista. Apteekki on laskuttanut hankinnat edelleen kunnalta. Esteitä on noudettu n.
300 kpl.
Esitys: Kunnanhallitus päättää liukuesteiden hankintasopimuksen
jatkamisesta Ypäjän apteekin kanssa.
Päätös: Hankintasopimusta jatketaan Ypäjän apteekin kanssa. Liukuesteet luovutetaan kunnan 70 vuotta täyttäneille asukkaille. Päätös on voimassa toistaiseksi.
Otteet/tiedoksi:

b) Hämeen liiton sote-lausuntopyyntö
Hämeen liitosta on lähetetty sote-lausuntopyyntö.
Esitys: Kunnanhallitus päättää lausunnon antamisesta.
Päätös: Kunnanhallitus keskusteli asiasta ja totesi, että lausuntoa ei
anneta, vaan odotetaan eduskunnan lopullista päätöstä sote- ja
maakuntauudistuksesta.

c) Kunnanhallituksen kokousaikataulut
Kunnanhallituksen tammi-helmikuun kokousaikatauluja tarkistetaan.
Esitys: 29.1.2019 kokous peruutetaan.
Seuraavat kokoukset: 5.2.2019, 11.2.2019.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija:

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

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanhallitus

KH 17 §

PÖYTÄKIRJA
17.1.2019

s. 26
1/2019

Ilmoitusasiat

Selostus:

- Hallinto-oikeuden päätös Tyrinselän tuulivoimaloita koskevasta valituksesta.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Otteet/tiedoksi:
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Oikaisuvaatimusohjeet ja muutoksenhakukiellot
OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Seuraavissa asiakohdissa (alla, §) tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa hakea niihin oikaisua.
Oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
kunnan jäsen. Kuntayhtymän viranomaisen päätöksestä oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä myös kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen sekä kuntien yhteisen toimielimen päätöksestä sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen (Kuntalaki 134 §).
Pykälät: 12 - 14, 16 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: 1 - 11, 15 - 16 b, c, 17

Tätä ohjetta yksityiskohtaisempi oikaisuvaatimusohje liitetään vain asianosaisille lähetettyihin
pöytäkirjanotteisiin.

