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KH 82 § 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 3.5.2019. Kokouksesta on 
tiedotettu kunnan internetsivuilla samana päivänä. 

  
Valmistelija: Kunnanjohtaja Riikka Riihimäki, p. 050 356 2193 
  
Päätösehdotus: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösval-

taiseksi. 
  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
  
Otteet/tiedoksi: - 
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KH 83 § 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 allekirjoituksillaan 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: Kunnanjohtaja Riikka Riihimäki, p. 050 356 2193 
  
Päätösehdotus: 1. Kunnanhallitus valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi kaksi jäsentään, jotka 

toimivat samalla ääntenlaskijoina 
(edelliset KH 17.4.2019 Päivi Laine, Janika Varjorinne-Mäkeläinen). 

2. Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan perjantaina 10.5.2019 klo 
09.00-15.00 virastotalolla. Tarkastettu pöytäkirja pidetään sähköisesti 
nähtävänä 13.5.2019 klo 09.00 alkaen kunnan yleisillä internetsivuilla 
ja kunnanviraston palvelupisteellä klo 09.00-13.00. Pöytäkirjan katso-
taan tulleen yleisesti tietoon 21.5.2019. 

  
Käsittelystä:  
  
Päätös: 1. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jenni Mäntynen ja Elina Hirvonen. 

2. Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 

  
Otteet/tiedoksi: - 
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KH 84 § 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: Kunnanjohtaja Riikka Riihimäki, p. 050 356 2193 
  
Päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy esityslistan mukaisen käsittelyjärjestyksen. 
  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
  
Otteet/tiedoksi: - 
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KH 85 § 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: 

− tarkastuslautakunta 18.4.2019 
 

  
Valmistelija: talouspäällikkö Pirjo-Maarit Hellman, p. 050 520 3876 
  
Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi. 
  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
  
Otteet/tiedoksi: - 
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KH 86 § Saapuneet asiakirjat 
 

Selostus: Asiakirjat 

− Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä, yhtymähallitus 25.3.2019 § 
52, Yhtymäkokouksen pitäminen 12.6.2019 

− Hämeen liitto, maakuntahallituksen pöytäkirja 4/2019 8.4.2019 

− Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, yhtymävaltuuston 
pöytäkirja 2/2019 23.4.2019 

− Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, yhtymähallituksen 
pöytäkirja 5/2019 23.4.2019 

− Jokiläänin kansalaisopisto, toimintakertomus 2018/24.4.2019 
 

  
Valmistelija: talouspäällikkö Pirjo-Maarit Hellman, p. 050 520 3876 
  
Päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee saapuneet asiakirjat tiedoksi ja saattaa ne tarvit-

tavilta osiltaan toimeksi. 
  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
  
Otteet/tiedoksi: - 
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KH 87 § Viranhaltijapäätökset 
 

Selostus: − kunnanjohtaja 
§ - 

 

− talouspäällikkö 
§ - 

 

− kirjastonjohtaja-sivistysjohtaja 
§ - 
 

− tekninen johtaja 
  § - 
 

− varhaiskasvatusjohtaja 
§ - 

 

− puhtaus- ja ruokapalvelupäällikkö 
§ - 

 

− lomituspalvelupäällikkö 
§ - 
 

− rehtorit 
§ - 

 

− rakennustarkastaja 
§ - 
 

  
Valmistelija: talouspäällikkö Pirjo-Maarit Hellman, p. 050 520 3876 
  
Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi. 
   
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
  
Otteet/tiedoksi: - 
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KH 88 § Valtuustopäätösten laillisuusvalvonta ja täytäntöönpano 
 

Selostus: Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten valmis-
telusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. 

 
Lisäksi saman lain 96 § tarkentaa valtuuston päätösten laillisuusvalvontaa to-
teamalla, että kunnanhallituksen katsoessa valtuuston päätöksen syntyneen 
virheellisessä järjestyksessä, valtuuston ylittäneen toimivaltansa tai päätök-
sen ollessa muutoin lainvastainen (135 § mukaiset kunnallisvalitusperusteet), 
kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipy-
mättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. 

 
Edelleen 143 § säätää päätösten täytäntöönpanokelpoisuudesta. 

 
                          Valtuusto on kokoontunut 11.4.2019. 

 
 

 
Valmistelija: talouspäällikkö Pirjo-Maarit Hellman, p. 050 520 3876 

 
  
     Päätösehdotus: Kunnanhallitus kuulee ja toimeenpanee valtuuston päätökset. 

 
   
     Käsittelystä:  
  
     Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
  
    Otteet/tiedoksi:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



YPÄJÄN KUNTA   PÖYTÄKIRJA s. 165 
Kunnanhallitus   7.5.2019  7/2019 

 
 

KH 89 § Ypäjän kunnan tilinpäätös vuodelta 2018 
 

Aiempi käsittely: KH 17.4.2019 76 §   

    

Selostus: 

 
 
  

”Kuntalain 113 §:n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituk-
sen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun 
loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilin-
tarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun 
mennessä. 
 
Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liittee-
nä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. 
 
Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta 
ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava 
liitetiedoissa. 
 
Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai 
pormestari. 
 
Kuntalain 114 §:n mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kunta-
konsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Kon-
sernitilinpäätös tulee laatia samalta päivältä kuin kunnan tilinpäätös. Konserniti-
linpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden 
liitetietojen yhdistelmänä. Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konser-
nin rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys kuntakonsernin varojen hankin-
nasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana. 
 
Kuntalain 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys val-
tuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta 
kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava 
tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista 
asioista, joista ei ole tehtävä selkoa kunnan tai kuntakonsernin taseessa, tulos-
laskelmassa tai rahoituslaskelmassa. 
 
Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen 
käsittelystä. 
 
Ypäjän kunnan vuoden 2018 tilinpäätös on esityslistan liitteenä 25 (vuoden 
2018 tilinpäätökseen vielä mahdollisesti tulevat täydennystiedot esitetään kun-
nanhallituksen kokouksessa, jolloin lopullinen tilinpäätös voidaan allekirjoittaa). 
 
Selvitys talousarvion määrärahaylityksistä on esityslistan liitteenä 26. 
 
Tilinpäätös vuodelta 2018 osoittaa 966 157,25  euron alijäämää. Vuoden 2018 
talousarviossa, johon sisältyi lisätalousarvio, ennakoitiin 736 900,00 euron ali-
jäämää.  
 
Vuosikate oli -358 916,74 euroa, joka on 1 223 738,13  euroa edellisvuotta 
pienempi. 
 
Toimintatuotot laskivat edellisvuodesta 357 554,42 euroa, toimintakulujen nou-
su oli 5 231,45  euroa. 
 
Kokonaisverotulot laskivat edellisvuodesta 314 138,41 euroa, talousarvioon 
verrattuna verotulot alittuivat 28 848,52 euroa, josta kiinteistöveron osuus oli 
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5 236,92 euroa ja yhteisöveron osuus 69 527,97 euroa; kunnan tuloveron tuot-
to nousi arvioidusta 45 916,37 euroa. 
 
Valtionosuudet laskivat 538 444,00 euroa vuodesta 2017, tuotto oli arvioitua 
22 156,00  euroa suurempi. 
 
Lainakanta asukasta kohden on 941 euroa (laskua edellisvuodesta 9 euroa). 
 
Päätösehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää 
1. allekirjoittaa tilinpäätöksen vuodelta 2018 ja jättää sen tilintarkastajille 

tarkastettavaksi 
2. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan arvioinnin jälkeen valtuus-

ton käsiteltäväksi sekä esittää tuloksen käsittelystä, että tehtyä pois-
toeroa tuloutetaan suunnitelman mukaan 12 686,98 euroa ja tilikauden 
alijäämä 966 157,25 euroa kirjataan taseen omaan pääomaan yli-
/alijäämätilille 

3. antaa selvityksen määrärahaylityksistä tiedoksi valtuustolle. 
4. Kunnanhallitus päättää oikeuttaa talouspäällikön tekemään tarvittaessa 

tilinpäätökseen tilintarkastuksessa mahdollisesti esille tulevia teknis-
luonteisia lisäyksiä ja korjauksia ennen valtuuston käsittelyä.  

Päätös: 
Päätösehdotus hyväksyttiin.” 
 
-- 
 
Tilinpäätökseen on tehty tilintarkastuksessa esille tulleita teknisluonteisia kor-
jauksia. Tarkennettu tilinpäätöksen sivu on esityslistan oheismateriaalina. 

  
Valmistelija: talouspäällikkö Pirjo-Maarit Hellman, p. 050 520 3876 

 
Päätösehdotus: Kunnanhallitus toteaa saaneensa tiedoksi tehdyt muutokset. 

 
Käsittelystä:  
  
Päätös: 
 
Otteet/tiedoksi: 

Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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KH 90 § Täyttöluvat tuntiopettajille ja koulunkäynninohjaajille lv. 2019-2020  
 

 
Aiempi käsittely: SIVLA 6.5.2019 41 § 

 
           Selostus:  

”Yhtenäiskoulussa Kartanon yksikössä toimii lukuvuonna 2019-2020 kaksi 
luokkamuotoisen erityisopetuksen luokkaa. Toinen luokka on ikäluokille 5. –
6. -luokkalaiset ja tähän tehtävään siirtyy viranhaltija Perttulan koulusta. Ikä-
luokkien 7.–9. -luokkalaiset on kuluvana lukuvuotena opettanut määräaikai-
nen tuntiopettaja ja tämä tehtävä tulee julistaa haettavaksi. Tehtävän mää-
räaikaisuus on perusteltua, sillä luokkamuotoista erityisopetusta tarvitsevien 
oppilaiden määrä voi vaihdella lukuvuosittain. 

 
Edelleen Kartanon yksikössä on tarve laaja-alaisen erityisopetuksen tun-
tiopettajalle. Kartanon yksikköön siirtyvät luokat 5. ja 6. ja laaja-alaisen eri-
tyisopetuksen tarve kasvaa. Koululla on oppilaita, joilla on tehostetun ja eri-
tyisen tuen tarve tietyissä oppiaineissa, jolloin he tarvitsevat erityisopettajan 
opetusta.  

 
Lisäksi Kartanossa tarvitaan kaksi osa-aikaista tuntiopettajaa, toinen opet-
taa käsitöitä (tekninen työ) ja toinen liikuntaa ja käsityötä (tekstiilityö). 

 
Yhtenäiskoulun suunnittelupalavereissa ja koulunjohtajien kokouksessa on 
arvioitu, että tulevassa yhtenäiskoulussa olisi tarve kahdeksalle koulun-
käynninohjaajalle. Näistä sijoittuisi Kartanoon viisi ja Perttulaan kolme kou-
lunkäynninohjaajaa. Ohjaajista neljä on palkattu toistaiseksi voimassaole-
valla sopimuksella ja viides tekee osan tunneista sivistystoimelle ja osan 
tekniselle toimelle. Lisäksi Kartanoon on tulossa syyslukukauden alkaessa 
vakituisessa työsuhteessa oleva henkilö työkokeiluun. Näin ollen kunnan-
hallitukselta tulee pyytää lupa kolmen koulunkäynninohjaajan palkkaami-
seen määräaikaisesti lukuvuoden 2019 – 2020 työajaksi. 

 
Taloustilanne on vaikea ja kuntaan ollaan perustamassa talouden tasapai-
nottamisen ryhmää. Yhtenäiskoulussa tulee kuitenkin olla riittävä määrä 
henkilökuntaa ja riittävä palvelutaso lakisääteisen toiminnan edellyttämisek-
si. Pakon edessä voimme yrittää tulla toimeen ilman laaja-alaisen erityis-
opetuksen tuntiopettajaa eli ns. klinikkaopettajaa. Tällöin hänen työpanos-
taan pitäisi yrittää korvata ainakin osittain koulunkäyntiohjaajien avulla tai 
kunnan toisen laaja-alaisen erityisopettajan resurssia kasvattamalla. 

 
  Päätösehdotus: 
   

Sivistyslautakunta päättää pyytää kunnanhallitukselta täyttölupaa seuraaviin 
tehtäviin: 
 
1) Luokkamuotoinen erityisopetuksen tuntiopettaja luokat 7. – 9. lukuvuo-

deksi 2019–2020 

2) Laaja-alainen erityisopetuksen tuntiopettaja luokat 5. – 9. lukuvuodeksi 

2019–2020 

3) Kaksi osa-aikaista tuntiopettajaa lukuvuoden työajaksi 7.8.2019– 

30.5.2020 

4) Kolme osa-aikaista koulunkäynninohjaajan tointa lukuvuoden työajaksi 
7.8.2019–30.5.2020 
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Käsittelystä: 

 Kartanon koulun opettajat ovat toimittaneet sivistyslautakunnalle puheenjohta-
jan välityksellä vetoomuksen klinikkamuotoisen erityisopetuksen säilyttä-
miseksi.  
Vetoomus kirjataan liitteeksi (LIITE 9). 

 
  Päätös: 
  Päätösehdotus hyväksyttiin.” 
 
  -- 
 
       Valmistelija: Kunnanjohtaja Riikka Riihimäki, p. 050 356 2193 
 
       Päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy sivistyslautakunnan päätösehdotuksen. 
 
       Käsittelystä:   
 
       Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
       Otteet/tiedoksi: 
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KH 91 § Täyttölupa puhtaus- ja ruokapalvelujen määräaikaiseen toimeen  
 

Aiempi käsittely:   
  
Selostus: Anotaan täyttölupaa seuraavalle tehtävälle: 

 
Palvelukeskuksen keittiölle ravitsemistyöntekijä, määräaikaiseen työsuhtee-
seen 1.6.2019 – 31.5.2020.  
 
Työsuhde täytetään eläköitymisen johdosta. 

  
 

Valmistelija: Kunnanjohtaja Riikka Riihimäki, p. 050 356 2193 
  
Päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy esitetyn täyttöluvan. 
   
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
  
Otteet/tiedoksi:  
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KH 92 § Loimi- Hämeen Jätehuolto Oy:n yhtiökokousedustaja  

 
Aiempi käsittely:   
  
Selostus: LHJ Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 21.5.2019 Forssassa.  
  
Valmistelija: Kunnanjohtaja Riikka Riihimäki, p. 050 356 2193 
  
Päätösehdotus: Kunnanhallitus valitsee Jouko Käkösen kunnan edustajaksi yhtiökokouk-

seen. 
   
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
  
Otteet/tiedoksi:  
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KH 93 §         Toimivallan siirtäminen 
 

Aiempi käsittely: 
 
Selostus:  Tällä hetkellä voimassa olevan hallintosäännön mukaan virka- ja työsuh-

teiden purkaminen on kunnanhallituksen toimivaltaan kuuluva asia. Ennen 
uuden hallintosäännön valmistumista, työnjohdollisen toiminnan sujuvuu-
den vuoksi, toimivalta tulisi siirtää kunnanjohtajalle, joka asemansa puo-
lesta käyttää ylintä työnjohdollista toimivaltaa suhteessa kunnan työnteki-
jöihin. Nykyinen hallintosääntö ei kerro riittävän selvästi alle 6 kk:n mää-
räaikaisten virka- ja työsuhteiden täyttämisestä. Arkityön sujumiseksi asi-
asta on syytä päättää selvemmin siihen asti, kunnes uusi hallintosääntö 
on voimassa. Päätösvalta asiassa siirretään kunnanjohtajalle. 

 
Valmistelija:       Kunnanjohtaja Riikka Riihimäki, p. 050 356 2193 
 
Päätösehdotus:  Kunnanhallitus päättää siirtää esitetyn toimivallan kunnanjohtajalle esityk-

sen mukaan. 
  
Käsittelystä: 
 
Päätös:      Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
Otteet: 
 
Tiedoksi: 
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KH 94 §    Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymäkokous 12.6.2019 
            

Aiempi käsittely:   
  
Selostus:  Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymäkokous pidetään 

12.6.2019. Yhtymähallitus pyytää jäsenkuntiaan nimeämään edustajansa 
(enintään 3 per kunta) yhtymäkokoukseen. 

  
Valmistelija: Kunnanjohtaja Riikka Riihimäki, p. 050 356 2193 
  
Päätösehdotus: Kunnanhallitus nimeää edustajat yhtymäkokoukseen. 
   
Käsittelystä:  
  
Päätös: Kunnanhallitus nimesi yhtymäkokousedustajiksi Pirkko Herdin ja Markku 

Leppälahden sekä varaedustajaksi Päivi Laineen. 
  
Otteet: 
 
 
Tiedoksi: 
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KH 95 §   Jäsenkuntien edustajan nimeäminen Forssan seudun hyvinvointikun-
tayhtymän hyvinvointivaliokuntaan kaudelle 2017-2021 
 
 

Aiempi käsittely: KH 6.2.2018 25 §  
  
Selostus:  ”Sosiaali- ja terveysministeriö ohjaa, valvoo ja yhteensovittaa toimia, joilla 

lisätään väestön hyvinvointia, sosiaalista osallisuutta, terveyttä ja toiminta-
kykyä. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on kuntien perustehtävä. 
Terveyden edistämisestä säädetään terveydenhuoltolaissa ja kuntalaissa.  
 
Muun muassa kuntalain 1 §:n mukaan kunta edistää asukkaidensa hyvin-
vointia. Edelleen kuntalain 37 §:n mukaan kuntastrategiassa tulee ottaa 
huomioon niin ikään kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen. Ypäjän 
kunnan strategia kaudelle 2018-2021 ottaa kantaa hyvinvointiin mm. s. 9-
10 ja s. 16. 
 
Terveydenhuoltolain 12 §:n mukaan kunnan velvoitteet terveyden ja hyvin-
voinnin edistämisessä ovat laajat. Lain mukaisesti kunnan on seurattava 
asukkaittensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä vä-
estöryhmittäin sekä kunnan palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla 
vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin. Kuntalaisten terveydestä ja 
hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle 
vuosittain, minkä lisäksi valtuustolle on kerran valtuustokaudessa valmis-
teltava laajempi hyvinvointikertomus. 
 
Kunnan on myös strategisessa suunnittelussaan asetettava paikallisiin 
olosuhteisiin ja tarpeisiin perustuvat terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen 
tavoitteet, määriteltävä niitä tukevat toimenpiteet ja käytettävä näiden pe-
rustana kuntakohtaisia hyvinvointi- ja terveysosoittimia. 
 
Niin ikään kunnan ja kuntayhtymän on nimettävä terveyden ja hyvinvoinnin 
edistämisen vastuutahot. Tällaisia tahoja ovat esimerkiksi kuntien ja aluei-
den hyvinvointityöryhmät sekä kunnassa toimivat hyvinvointikoordinaatto-
rit. Tahot työstävät muun muassa hyvinvointikertomusta päätöksenteon ja 
suunnittelun pohjaksi. Kunnan eri toimialojen on tehtävä yhteistyötä ter-
veyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Lisäksi kunnan on tehtävä yhteis-
työtä muiden kunnassa toimivien julkisten tahojen sekä yksityisten yritys-
ten ja yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa. Jos sosiaali- ja terveydenhuolto 
on järjestetty useamman kunnan yhteistoimintana, yhteistoiminta-alueen 
on osallistuttava asiantuntijana eri toimialojen väliseen yhteistyöhön sekä 
sosiaalisten ja terveysvaikutusten arviointiin alueen kunnissa. 
 
Forssan seutukunnassa Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä (FSHKY) 
on huolehtinut seutukunnallisen hyvinvointi- ja turvallisuusstrategian työs-
tämisestä ja päivittämisestä. Työn tuloksena on syntynyt suunnitelma, jon-
ka seurantatietoja on käytetty mm. kuntien vuosittaisessa raportoinnissa. 
 
Hyvinvointi- ja turvallisuusstrategian työstämisestä on vastannut FSHKY:n 
hyvinvointivaliokunta, johon kunnat ovat nimenneet edustajansa. Uuden 
valtuustokauden myötä hyvinvointivaliokunta nimetään uudelleen. FSHKY 
on pyytänyt kuntaa nimeämään valiokuntaan yhden johtavan viranhaltijan 
ja yhden luottamushenkilön 20.2.2018 mennessä. 
 
Päätösehdotus: 

 Kunnanhallitus nimeää Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän hyvin-
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vointivaliokuntaan kaksi (2) edustajaa, yhden johtavan viranhaltijan ja yh-
den luottamushenkilön, valtuustokaudelle 2017-2021. 
Päätös: 
Kunnanhallitus nimesi luottamushenkilöedustajaksi Anna-Katariina Anke-
lon ja valtuutti sivistystoimialan nimeämään viranhaltijaedustajan.” 
 
-- 
 
Valtuusto on kokouksessaan 11.4.2019 todennut Anna-Katariina Ankelon 
luottamustoimet Ypäjän kunnassa päättyneiksi yleisen vaalikelpoisuuden 
menettämisen johdosta. Kunnanhallitus valitsee Anna-Katariina Ankelon 
tilalle Ypäjän kunnan edustajan Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän 
hyvinvointivaliokuntaan kuluvalle toimikaudelle 2019-2021. 
 
 

Valmistelija: Talouspäällikkö Pirjo-Maarit Hellman, p. 050 520 3876 
  
Päätösehdotus: Kunnanhallitus nimeää luottamushenkilöedustajan. 
   
Käsittelystä:  
  
Päätös: Kunnanhallitus nimesi luottamushenkilöedustajaksi Elina Hirvosen. 
  
Otteet: 
 
 
Tiedoksi: 
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KH 96 §     Kuntien ehdotukset Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin talousarvioon 

2020 ja taloussuunnitelmaan 2020 – 2023 
 
 

Aiempi käsittely: 
 
           Selostus: Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on 9.4.2019 pyytänyt jäsen-

kunniltaan sekä alueen terveyskeskuksilta ja Forssan seudun hyvinvointikun-
tayhtymältä ehdotuksia koskien sairaanhoitopiirin talousarviota 2020 ja ta-
loussuunnitelmaa 2020 – 2023. 

 
 Sairaanhoitopiirillä on meneillään uuden Assi-sairaalan suunnittelu. Jäsen- 

kunnilta pyydetään esityksiä siitä, miten uuden sairaalan suunnittelussa voi-
daan parhaiten ottaa huomioon jäsenkuntien tarpeet.  

 
     Ehdotusten toivotaan tuottavan tietoa palveluiden tulevaan käyttöön vaikut-

tavista muutostekijöistä sekä tarpeista erikoissairaanhoidon palveluiden 
suuntaamiseen ja painotuksiin. 

 
Ehdotukset pyydetään toimittamaan 8.5.2019 mennessä. Lausuntoehdotus 
on oheismateriaalina.  

 
          Valmistelija:  Kunnanjohtaja Riikka Riihimäki, p. 050 356 2193 
 
          Päätösehdotus:         Kunnanhallitus päättää lausunnon antamisesta. 
 
          Käsittelystä: 
 
 

Päätös: Kunnanhallitus päätti lähettää Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymäl-
le oheismateriaalin mukaisen lausunnon ja päätti, että siihen voidaan lisätä 
muista kunnista lausunnon käsittelyn yhteydessä tulleita huomioita.  

 
 
         Otteet: 
 
         Tiedoksi: 
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KH 97 §  Kuntarahoitus Oyj:n kuntatodistusohjelman limiitin nosto 
 
 

Aiempi käsittely:      
  
Selostus:                Ypäjän kunnassa on käytössä valtuuston 23.9.2008 hyväksymä kuntato-

distusohjelma, jossa kunta on tehnyt sopimuksen Kuntarahoitus Oyj:n 
kanssa. Ohjelma on puitesopimus kuntatodistusten liikkeelle laskemisesta. 
Kuluja ohjelman käytöstä syntyy ainoastaan rahaa lainattaessa korkoku-
luina. Lainan korko määräytyy kaupantekohetken rahamarkkinakorkojen 
perusteella. Kuntatodistuksen käyttö on joustavaa, koska kunta voin käyt-
tää ohjelmaa oman rahoitustarpeensa mukaisesti. 
Kunnat ovat Kuntarahoituksen osakkeenomistajia ja otettu laina on vakuu-
detonta. 
Koska puitesopimuksesta itsestään ei aiheudu kunnalle kuluja, sopimuk-
sen limiitti kannattaa määrittää riittävän suureksi. Nykyinen limiitti on 
2.000.000,00 euroa. 
Ypäjän kunnan nykyinen lainakanta on alle kuntien keskiarvon ja maksu-
valmius on ollut hyvä. Investoinnit on edellisillä tilikausilla hoidettu pääosin 
kassavaroilla sekä lyhytaikaisella rahoituksella.  
Kuluvalla tilikaudella maksuvalmius on heikentynyt pitkään jatkuneen valti-
onosuuksien laskun ja toimintatuottojen alenemisen vuoksi. Kuntatodistus-
ohjelman limiittiä on tarve nostaa, jotta kunnalla on mahdollisuus nopeasti 
ja joustavasti saada rahoitusta ja ylläpitää maksuvalmiuttaan. 

  
Valmistelija: Talouspäällikkö Pirjo-Maarit Hellman, p. 050 520 3876 
  
Päätösehdotus: 
 

Kunnanhallitus  
1. nimeää Kuntarahoitus Oyj:n ja Ypäjän kunnan välisen kaupan-

käynnin ja maksuliikenteen yhteyshenkilöiksi talouspäällikön lisäksi 
kunnanjohtajan sekä laskentasihteerin. 

2. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Ypäjän kunta tekee Kunta-
rahoitus Oyj:lle hakemuksen ja sopimuksen kuntatodistusohjelman 
limiitin määrän nostamisesta 5.000.000,00 euroon. 

   
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
  
Otteet: 
 
 
Tiedoksi: 
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KH 98 § Muut asiat 
 

 
 
Aiempi käsittely: 
 
Selostus: 

a) Talouden tasapainottamisen toimenpiteet 
 
KH 17.4.2019 
 
”Päätetään toimenpiteistä ja aikataulusta, jolla talous tasapainotetaan tar-
vittavin osin kuluvan tilikauden aikana. 
Virkamiestyönä on laadittu sopeuttamistarpeen määrä jo kuluvalle talous-
suunnitelmakaudelle. Valtionosuuksien merkittävä aleneminen esimerkiksi 
vuosien 2017- 2019 aikana pakottaa jo aloittamaan sopeuttamistoimet 
välittömästi, jotta vuoden 2019 alijäämä saadaan hallintaan. 
 
Päätösehdotus: 
Kunnanhallitus päättää työryhmien kokoonpanosta ja tavoitteista kuluvalle 
tilikaudelle. 
Päätös: 
Kunnanhallitus päättää muodostaa talouden tasapainottamistyöryhmän, 
jonka jäsenet kukin valtuustoryhmä nimeää.” 
 
-- 
 
Talouden tasapainottamisen työryhmä on aloittanut toimintansa. Työryh-
mä tiedottaa säännöllisesti kunnanhallitukselle ryhmässä esitetyistä toi-
menpiteistä.  
Ryhmässä toimivat seuraavat edustajat eri valtuustoryhmistä: Vesa Oja, 
Virve Saarikoski, Matti Alanko, Jenni Mäntynen. Seuraavilla on oikeus 
osallistua ryhmän kokouksiin: valtuuston puheenjohtaja Jari Hepomaa ja 
kunnanhallituksen puheenjohtaja Markku Saastamoinen. 

 
Päätösehdotus: 
 
 
 
 
Päätös: 
 
 
 
 
Päätösehdotus:            
 
Päätös:                                                           
 
 

1. Merkitään tiedoksi. 
 

2. Työryhmässä voi toimia varsinaisen jäsenen tilalla valtuustoryh-
män nimeämä muu jäsen. 

 
Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
 

b) TA 2019 tarkistuslaskenta: Opetustoimi 
 

Merkitään tiedoksi. 
 
 Päätösehdotus hyväksyttiin.                  

  



YPÄJÄN KUNTA   PÖYTÄKIRJA s. 178 
Kunnanhallitus   7.5.2019  7/2019 

 
 

KH 99 § Ilmoitusasiat 
 
 

Selostus: - Kaikki kyytiin -hanke MTK Häme 
 

 
  
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: 90 - 95 
 
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: 82 – 89, 96 - 99  
 
 
 
 
Tätä ohjetta yksityiskohtaisempi oikaisuvaatimusohje liitetään vain asianosaisille lähetettyihin 
pöytäkirjanotteisiin. 


