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1. Taustasta ja tulevasta
Kasvu kääntyy
Hyvien yhteyksiensä ansiosta Kanta-Hämeen maakunta on jo varhain toiminut
ihmisten ja eläinten kulkureittien solmukohtana. Vielä edelleenkin maakunta on
saavutettavuudeltaan omassa luokassaan. Maakunnan laskennallisesta keskustasta
noin 1-1,5 tunnin juna- tai automatkan päässä sijaitsevat muun muassa Tampere,
Turku ja Helsinki sekä muut Pirkanmaan, Varsinais-Suomen ja Uudenmaan suurimmat
kunnat ja kaupungit talousalueineen. Kanta-Hämeen maakunnan sijainti
mahdollistaakin työssäkäynnin, asumisen ja palvelut laajalti Suomen strategisten
kasvukäytävien keskiössä. Maakunta koostuu kolmesta kaupungista kahdeksan
kunnan seutukuntineen (Forssa, Riihimäki, Hämeenlinna). Monipuoliset tapahtumat
ja vilkas kansalaistoiminta ovat nekin olennainen osa hämäläistä kulttuuria.
Niin ikään voimakas yhteys ympäröivään luontoon on Kanta-Hämeelle leimallista.
Alue tunnetaankin arvokkaista perinnemaisemistamme ja suomalaisen
kulttuuriympäristön ydinalueena, joka on säilyttänyt elinvoimaisuutensa, rikkautensa
ja monimuotoisuutensa: maisemat vaihtelevat runsaasti erilaisten metsien, järvien,
jokien, soiden ja harjujen vuorotellessa. Kanta-Hämeessä on myös yli neljätuhatta
hehtaaria rauhoitettuja luonnonsuojelualueita. Kulttuuriympäristöä kuvaavat lisäksi
runsas arkeologinen perintö ja monimuotoinen rakennettu ympäristö.
Alueella maa- ja metsätalous sekä alkutuotanto ja jalostus ovat tärkeitä elinkeinoja
perinteisen ja vahvan teollisuuden ohella. Monien alojen rakennemuutoksen myötä
palvelualat ovat vahvistuneet. Kanta-Hämeen vahvoja toimialoja ovat mm.
elintarvike-, kone- ja metalli-, huonekalu-, puu- ja muoviteollisuus sekä logistiikka.
Kehittämisen kärkitoimialoja ovat cleantech, tekstiili- ja lasimuotoilu sekä liikunnan
hyvinvointipalvelut. Luonnonvara-ala ja niihin perustuva teollisuus, tutkimus ja
koulutus ovat alueen selkeitä kilpailuetuja. Jätehuollon ja kierrätyksen
työpaikkaosuus on alueella noin 3,5 kertaa suurempi kuin Suomessa keskimäärin.
Yhtenä elinkeinorakenteen taustatekijänä on vahva yrittäjyyden perinne.
Potentiaalistaan huolimatta Kanta-Hämeen väkiluku alkoi laskea noin v. 2013, oltuaan
tasaisessa kasvussa aina 1980-luvun lopulta (kuva 1). Vuosina 2013-2014 väkiluku
laski 131 henkilöllä, vv. 2014-2015 jo reilulla 640:llä ja vv. 2015-2016 peräti 929
henkilöllä. Maakunnan (ennakko)väkiluku vuoden 2017 syyskuun lopussa oli 172 869.
Alkuvuoden 2017 yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana väestönmuutos oli -912,
mikä vastasi jo tuolloin likimain edellisvuoden joulukuun lukuja.

Vastaavasti Ypäjän väkiluku laski vuosina 2013-2014 15 henkilöllä, vv. 2014-2015
kaikkiaan 57:llä ja vv. 2015-2016 edelleen 29 henkilöllä. Kunnan (ennakko)väkiluku
vuoden 2017 syyskuun lopussa oli kuitenkin 2395 henkilöä, enteillen
kokonaisväestönmuutoksessa 13 henkilön lisäystä vuoden loppuun ollen KantaHämeen maakunnan ainoa väestöään lisännyt kunta. Tarkasteluväli jää silti vielä
varsin suppeaksi ennustettavaksi pidemmälle.
Kokonaisuudessaan yksittäistä selittävää tekijää maakunnan väkiluvun kehitykselle ei
löytyne. Väkiluvun lasku johtuu sekä luonnollisen väestönkasvun että kuntien välisen
nettomuuton negatiivisuudesta. Syntyvyys ei edelleenkään kannattele ja muuttajia ei
onnistuta
voittamaan
selkeämmin
kasvavilta
alueilta.
Ainoastaan
nettomaahanmuutto on kasvanut. Edulliset asumiskustannukset, viihtyisä
asuinympäristö ja yritysten edullisemmat sijoittumiskustannukset eivät ole
houkutelleet uusia asukkaita ja yrityksiä alueelle toivotulla tavalla, mikä on
entisestään kiihdyttänyt yritysten uudelleen sijoittumista maakunnan ulkopuolelle.
Aikaisemmin pääkaupunkiseudun muuttoliike suuntautui nykyistä voimakkaammin
Kanta-Hämeeseen ja muualle kohtuullisen ”pendelöinti”- tai ajomatkan päähän
pääkaupunkiseudun työssäkäyntialueen ympäristöön tai ollen kokonaan työperäistä
muuttoa. Toisaalta v. 2008 alkaneella talouden taantumalla ja valtion talouden
yleisellä kehityksellä sekä tätä seurailevalla yritysten toiminnan kannattavuuden
laskulla on välillinen vaikutus Kanta-Hämeen työperäisen väkiluvun vähenemiseen.
Suhdannenäkymät henkilökunnan saatavuuden suhteen olivat heikentyneet sekä
Kanta-Hämeessä että koko maassa. Samanaikaisesti työttömyyden kasvu oli yleistä
kaikkialla Suomessa.
Kanta-Hämeeseen uusia yrityksiä syntyi vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä
252, mikä oli 5,6 % vähemmän kuin vastaavana aikana vuotta aiemmin (265). Ypäjällä
uusia yrityksiä aloitettiin vastaavalla ajanjaksolla yhteensä 4, maatalouteen ja
rakentamisen aloille, samoin kuin tätä edeltävän vuoden ensimmäisellä kvartaalilla.
Paikallistasolla kuntien palvelurakennetta ei kuitenkaan kyetty ylläpitämään
houkuttelevasti, varsinkin pienemmissä kunnissa kymmenienkin henkilöiden
poismuutto oli/on palvelutasolle merkityksellistä.
Kasvu- ja kansainvälisiä suuryrityksiä sekä tutkimustoiminta harjoittavia yksiköitä oli
tuolloin ja on edelleen Kanta-Hämeessä verrattain vähän. Alueen matkailussa nähtiin
niin ikään mahdollisuuksia, joita ei kuitenkaan onnistuttu hyödyntämään
täysimittaisesti. Kunta- ja palvelurakenteessa oli ja on odotettavissa suuria
muutoksia, edellyttäen mm. uutta innovaatiotoimintaa ja uuden teknologian
tehokasta hyödyntämistä.
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heijastunut maatalouden investointihalukkuuteen yleisesti Kanta-Hämeen alueella.
Erityisesti isoihin lypsykarja- ja kotieläininvestointeihin on myönnetty vuoden 2017
alkupuoliskolla vähemmän tukea kuin edellisenä vuonna. Kasvunäkymää sekä potentiaalia nähdään kuitenkin biotaloudessa sekä ympäristöosaamisessa
cleantechiin panostamisen osalta. Forssan seutukunnassa biotaloussektoriin
vahvistumiseen
on
panostettu,
kun
alueella
käynnistyi
Hämeen
ammattikorkeakoulun (HAMK) biotalousinsinöörien koulutusohjelma.
Ypäjän kannalta alan keskeisin ja samalla alueen suurin tutkimus- ja kehitystoimija
(T&K), Luonnonvarakeskus (LUKE), sijaitsee Jokioisissa. Aikaisemmin käytyjen
yhteistoimintaneuvottelujen ja keskuksen toimintojen keskittämisen seurauksena
henkilöstöä on kuitenkin Jokioisten yksikössä vähennetty ja toimintaa supistettu.
Ypäjän hevoskampuksen yhteydessä aiemmin toiminut LUKE:n henkilöstö
toimitiloineen keskitetään niin ikään Jokioisiin vuoden 2017 loppuun mennessä.
Asiantuntijoita on siirtynyt myös Jokioisilta Helsingin Viikkiin. Helsingin yliopistolla on
toisaalta toimintaa myös alueella, Hämeenlinnan Lammin biologisella asemalla.

Kuva 1: Väkiluvun kehitys Kanta-Hämeessä vv. 1987-2016 (Tilastokeskus)

Tulevaisuuden näkymistä
Suomen talouden tilanne kääntyi maltillisen positiiviseksi vasta kevät-kesällä 2017.
Talouskasvu näkyy vilkastuneena työvoiman kysyntänä useilla ammattialoilla, samalla
kuitenkin murheet työvoiman saatavuudessa yleistyvät v. 2013 lailla muodostaen nyt
kuitenkin ”positiivisen ongelman”: työtä olisi, mutta eri aloilla suhteessa
työnhakijoiden koulutustaustaan. Työvoiman saatavuusongelmien taustalla on usein
myös riittämätön koulutus, vähäinen työkokemus tai erityisosaamisen puute. Forssan
seudun kunnissa yli 20-vuotiaan väestön koulutustaso on alhaisempi, kuin koko
maassa keskimäärin.
Ongelmat työvoiman saatavuudessa jatkuvat Kanta-Hämeessä erityisesti
teollisuudessa ja rakentamisessa sekä sosiaali- terveys- ja opetusalalla. Hämeen
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) alueella uusia avoimia työpaikkoja
syntyi erityisesti puutarha-, rakennus- ja kuljetusaloille tammi-kesäkuussa 2017.
Seutukunnittain avoimien työpaikkojen määrä kasvoi Lahden, Hämeenlinnan ja
Forssan seutukunnissa. Yleinen työttömyyden lasku on jatkunut kaikilla alueilla ja
tulevaisuuden näkymät siltä osin alueellisestikin parantuneet. Positiiviset signaalit
osoittavat myös nuorten työttömyyden vähentyneen.
Jo mainitusti luonnonvara-ala ja siihen perustuva teollisuus on Kanta-Hämeen alueen
selkeä kilpailuetu, jossa Kanta-Hämeellä onkin jo keskimääräistä parempi yrityspohja.
Maatalouden heikentynyt taloudellinen tilanne on kuitenkin alkuvuodesta 2017

Mainitusta suuntauksesta huolimatta Ypäjän ja Jokioisten kunnat, sekä Ypäjän
Hevosopisto ovat LUKE:n johdolla kartoittaneet luonnonvara-alan koulutuksen ja
tutkimuksen kehittämis- ja vahvistamisvaihtoehtoja alueella kesän ja syksyn 2017
aikana. Selvityksen kanssa samanaikaisesti on selvitetty hevosopiston toiminnan
laajentaminen koulutusluvissa vastaamaan luonnonvara-alan trendejä yhdistettynä
alan muihin tutkintoihin. Hevostalous ja sen huomioiminen kunnan kehittämisessä,
mutta myös seutukunnallisena vetovoimatekijänä yhdessä maaseutumatkailun
kanssa on huomioitava keskeisesti suunnittelukaudella. Laskennallisesti Forssan
seutukunnan kokonaismatkailutulo olisi peräti 25–27 miljoonaa euroa vuodessa
sisältäen sekä matkailun välittömät että kerrannaisvaikutukset. Kerrannaisvaikutuksiin kuuluvat matkailusta välitöntä tuloa saavien yritysten ostot alueen muista
yrityksistä välitön ja välillinen palkkatulo sekä henkilöverotulojen vaikutus. Kokonaistyöllisyysvaikutukset olisivat laskennallisesti 160–167 henkilötyövuotta.
Ypäjän hevoskampuksen keskeiset toimijat hevostaloudessa Ypäjän Hevosopiston
lisäksi ovat Ypäjän hevossairaala Oy, Hevosalan osaamiskeskus Hippolis Ry., sekä
Eläinlaboratorio Ellab.
Luonnonvarakeskuksen harjoittaman tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisäksi KantaHämeen alueella sijaitsee myös useita oppilaitoksia, mutta niiden tutkimus-, kehitysja innovaatiotoiminta on verrattain vähäistä HAMK:a lukuun ottamatta.
Tulevaisuudessa vahvat ja osaavat oppilaitokset sekä niiden aktiivisuus
yritysyhteistyössä ovat maakunnan ja Forssan seutukunnan kehityksen keskeisimpiä
kysymyksiä. Oppilaitoksista versovat yritys- ja kasvuideat tulee saada esteettä
tuotteistettua vähintään kokeiluasteelle – varsinkin, kun kasvu- ja kansainvälisiä
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suuryrityksiä muutoin on koko Hämeen ELY-keskuksen alueella suhteellisen vähän.
Kanta-Hämeessä T&K-menot ovat suhteessa yritysten liikevaihtoon keskimääräistä
alhaisemmat.
Hallitus hyväksyi kesällä 2017 yhden kärkihankkeensa, ammatillisen koulutuksen
reformin lakimuutokset osittain koulutukselliseen ongelmaan puuttuakseen.
Uudistuksen keskeisimmät, parempiin työelämävalmiuksiin tähtäävät muutokset
ovat henkilökohtaiset opintopolut, laaja-alainen osaaminen sekä tiivis yhteistyö
suoraan paikallisen työelämän kanssa. Näin vahvistetaan opiskelijoiden
työllistymistä. Uudistettu ammatillinen koulutus vastaa osuvasti ja tehokkaasti
yritysten ja työelämän nopeasti muuttuviin osaamistarpeisiin. Reformi tulee
hyödyntää Forssan seutukunnassa täysimääräisesti kuntien, yrityselämän ja
oppilaitosten tiiviinä yhteistyönä.
Tilastokeskuksen mukaan Hämeen ELY-keskuksen alueella perustettiin yrityksiä
vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä noin 7 % v. 2016 vähemmän. Kaikkiaan
aloittaneita yrityksiä oli 470, kun vuosi sitten yrityksiä aloitti 505. Tilanne on kuitenkin
selkeästi parempi, kuin ennen väestökehityksen taittumista v. 2013, perustettuja
yrityksiä vastaavalla ajanjaksolla nyt on miltei kaksinkertainen määrä. Hälyttävää on
silti edelleen, että nimenomaisesti Forssan seutukunnissa yrityksiä perustettiin noin
20 % edellisvuotta vähemmän.
Elinkeinoelämän ja yritystoiminnan näkymien arvioidaan parantuvan kaikissa KantaHämeen seutukunnissa lähitulevaisuudessa, selkeimmin näkymät ovat kuitenkin
heikentyneet juuri Forssan seutukunnassa. Pahimpina kehittämisen esteinä koetaan
nyt kustannustaso ja kilpailutilanne, mutta liikevaihtonsa kasvuun uskoo silti reilusti
yli puolet yrittäjistä.

Lopuksi
Kaiken kaikkiaan alueella on siis tehtävä lisääntyvissä määrin aktiivisesti työtä
aluekehittymisen ja yritysten alueelle sijoittumisen eteen sekä olemassa olevan
potentiaalin realisoimiseksi. Haasteena suunnittelukaudella nähdäänkin, voiko
työvoiman hankala saatavuus aiheuttaa yritysten poismuuttoa alueelta? Näköpiirissä
onkin jopa yritysten siirtymisiä muualle osaavan työvoiman perässä tai
vaihtoehtoisesti yritykset voivat sijoittaa toimintojaan eri paikkakunnalla sijaitsevaan
toimipisteeseen. Toisaalta vaikeudet osaavan työvoiman saatavuudessa voivat myös
vaikeuttaa yritysten sijoittumista alueelle. Haastetta lisää, että eri alueet kilpailevat
samoista osaajista. Metallialalla työvoimapulaa lisää länsirannikon metalliyritysten
imu ja käynnissä oleva noususuhdanne, joka heijastelee alueellemme.
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Periaatteessa yrityselämäyhteistyöhön on kunnissa jatkossa enemmän resursseja,
kun sosiaali- ja terveyspalveluiden (SOTE) sekä maakuntauudistus ja sen rakenteiden
perustaminen muuttavat suunnittelukaudella merkittävästi kuntien toimintaa.
Perinteisimpänä, suurimpana ja vaikutuksiltaan näkyvimpänä kuntaresurssien
käyttäjänä SOTE-palveluiden keskittäminen valtakunnallisiin SOTE-alueisiin muuttaa
kuntien, seutukuntien ja maakuntien tasoilla alan palveluverkkoa, työvoiman
keskittymistä ja saatavuutta, sekä supistaa tuntuvasti kuntien taloutta. Lisäksi se
jättää palveluiden järjestämiseen käytettyä, arvoltaan merkittävääkin
kiinteistökantaa monin paikoin vähäiselle tai olemattomalle käytölle.
Samanaikaisesti muutos kuitenkin teoriassa vapauttaa kuntahallinnossa resursseja
yhtäältä kohdistettavaksi entistä enemmän yrityselämän tarpeisiin ja tekniseen
toimeen: infrastruktuurin yleiseen kehittämiseen, rakentamiseen ja maankäyttöön,
jotka mahdollistavat yritystoiminnan tuen ja kahtaalta sivistys- ja koulutoimeen:
yleiseen viihtyvyyteen, liikuntaan, kulttuuriin, varhaiskasvatukseen ym., jotka
palvelevat yritysten välillisestä työvoimasaatavuutta ja -pysyvyyttä alueella.
Lapsiperheiden ja nuorten jääminen kuntien ja seutukunnan alueelle ratkaisee paljolti
veronkannon riittävyyden yritysten ohella.
Muutoksen ollessa kuntasektorilla kuitenkin historiallisen suuri, nousee kuntien jo
ennestään heikentynyt talous yhä keskeisemmin esille tulevaisuuden näkymissä.
Realistisena uhkana on, että kuntien tarve talouden tasapainottamiseen johtaa
henkilöstön lomautuksiin ja jopa irtisanomisiin, vähintäänkin jäljelle jäävän palveluja toimialarakenteen tarkkaan läpikäymiseen ja keskittymisen korostetun tarkasti
kunnan perustehtävien hoitamiseen – yhtälössä yrityselämän voimakkaaseen
tukemiseen voi löytyä realistisia pitkän aikavälin resursseja vain isoimmilta
kuntatoimijoilta. Yhteistyötä palveluiden tuottamisessa, yrityselämän tukemisessa ja
muussa alueellisessa vetovoimassa on korostettava voimakkaasti. Forssan
seutukunnan ja Ypäjän sijainti Turku-Tampere-Helsinki -kolmion keskellä on
hyödynnettävä konkreettisesti. Maakuntauudistuksen toteutuessa valtion
rahoitusosuuksien
merkittävät
siirrot
kunnilta
perustettaville
uusille
maakuntarakenteille ajanevat väistämättä pieniä kuntia uudistamaan imagonsa ja
toimintansa kärjet radikaalistikin. Samasta syystä pienimpien kuntien liittymisiä
isompiensa yhteyteen nähtäneen maakunnallisten toimien välillisenä seurauksena.
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Edellä mainittuun maakunnalliseen tilanteeseen reagoiden ovat Kanta-Hämeen
vuoteen 2040 ulottuvan maakuntasuunnitelman strategiset painopisteet valittu
seuraavasti:






Kasvukäytävät ja saavutettavuus
Monipuolinen asuminen ja hyvinvointi
Biotalous ja luonnonvarojen kestävä käyttö
Valmistavan teollisuuden mahdollisuudet
Kansainvälistyminen ja vetovoima

Lyhyemmän tähtäimen maakuntaohjelma sisältää maakunnan mahdollisuuksiin,
vahvuuksiin ja todettuihin tarpeisiin, kulttuuriin ja muihin erityispiirteisiin perustuvat
kehittämistavoitteet.
Vuosille 2018-2021 kehittämisen strategiset valinnat on alakohtineen valittu
seuraavasti:


Uudistuva ja muutosjoustava Kanta-Häme
▪ yritysrakenteen monipuolistaminen ja kasvuyrittäjyys
▪ maakunnan kilpailukyky
▪ tutkimus- ja kehittämistoiminta, yhteistyö korkeakoulujen kanssa
▪ osaaminen ja osaava työvoima
▪ innovaatiotoiminta, kyky tuottaa lisäarvoa (älykkäät palvelut)
▪ ketterä innovaatioekosysteemi



Kasvukäytävistä elinvoimaa Kanta-Hämeeseen
▪ kasvuvyöhykkeiden vahvistaminen
▪ saavutettavuus ja yhdyskuntarakenne
▪ tasapainoinen kehitys, kaupungit - maaseutu
▪ yhteistyö naapurimaakuntien kanssa



Hyvä arki Kanta-Hämeessä
▪ asumisen ratkaisut
▪ arjen sujuvuus ja palvelut
▪ työllisyys
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Keskeisenä kehittämisen visiona on edelleen se, että ihmiset haluavat ja voivat tehdä
työtä, asua ja viihtyä Hämeessä. Toimintalinjoissa läpikäyvinä teemoina ovat
kansainvälistyminen, digitalisaatio, kehitysalustat ja kasvuympäristöt, kestävä kehitys
ja älykäs erikoistuminen.
Yllä kuvattu maakunnallinen ja seutukunnallinen kehityssuunta vaikuttaa Ypäjän
kunnan suunnitteluratkaisuihin vv. 2018-2021. Näitä ratkaisuja, strategisia linjoja että
valintoja kuvataan luvuissa 3. ja 4.

| Ypäjän kunnan strategia
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2. Strategian rakenne
Kuntalain (410/2015) 37 §:n mukaisesti kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa
valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin linjoista.
Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon:








Sen sijaan strategiset valinnat ovat nimensä mukaisesti valikoituneet yleislinjoja
tarkemmiksi toiminnan kohteiksi samalla suunnittelukaudella. Strategiset valinnat
konkretisoidaan vuosittain strategian toimeenpano-ohjelmassa.
Strategiset linjat ja niistä johdetut strategiset valinnat perustuvat:

kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen;
palvelujen järjestäminen ja tuottaminen;
kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet;
omistajapolitiikka;
henkilöstöpolitiikka;
kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet;
elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen.

Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista
toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien
toteuttamiseen. Kuntastrategiassa tulee määritellä myös sen toteutumisen arviointi
ja seuranta.
Saman lain 110 §:n mukaan kuntastrategia on otettava huomioon kunnan
talousarvion ja -suunnitelman laatimisessa siten, että strategian toteutumiseen on
osoitettu riittävät taloudelliset resurssit.
Kuntastrategia on julkinen asiakirjana saatavilla kunnan yleisillä verkkosivuille.
Asiakirja tarkistetaan vähintään kerran valtuuston toimikaudessa. Nyt käsillä olevaa
strategiaa aikaisempi tarkistus on vuodelta 2015.

Visio 2021
Ypäjä on kansainvälinen, hevosvoimaisen ihmisen asuin- työ- ja
yrittämisen paikka. Tyytyväisten asukkaidensa arvostama, vireä ja
laadukkaiden palvelujen kunta Loimijokilaaksossa.

Strategiset linjat ja valinnat
Jäljempänä esitetyt strategiset linjat (luku 3) ovat yleiskuvauksia kunnan eri
toimintojen suunnista vuosille 2018-2021 ja toimivat kunnan pitkän aikavälin
suunnitteluratkaisujen pohjana. Strategiset linjat ovat pääsääntöisesti vuoden 2015
valtuustopäätösten mukaisia muutamin tämän päivitystyön tarkennuksin.






Valtakunnallisen, Kanta-Hämeen maakunnan ja Forssan seutukunnan
toimintaympäristön analysointiin (edellä),
kunnan nykytila- ja tulevaisuusnäkymiin sekä -tarpeisiin,
kuntalaisten osallistamiseen ja kuulemiseen,
kunnan visioon.

Toimeenpano-ohjelma ja sen seuranta
Kuntastrategia
on
keskeisin
kunnan
johtamisen
apuväline
kunnan
luottamushenkilöille, viranhaltijoille ja työsuhteisille. Samalla asiakirja on
seurantakeino kunnan asukkaille kuntansa sisäiseen toimintaan. Näin ollen strategia
on laadittu helposti seurattavaan muotoon, kunnan rahankäyttöön sitoen.
Ypäjän kunnan strategisten valintojen konkreettinen toteutus on kirjattu vuosittain
talousarvion laadinnan yhteydessä päivitettävään toimeenpano-ohjelmaan (luku 5).
Toimeenpano-ohjelma sisältää kolme pääosaa:
1) toimialojen laadulliset tavoitteet (sisällölliset päämäärät),
2) toimialojen toiminnalliset tavoitteet (talousarvio ja investoinnit) ja
3) henkilöstösuunnitelman tulevalle toimintavuodelle.

Markkinointiviestintä
Kuntastrategian päivitysten yhteydessä päivitetään kunnan markkinointiviestinnän
kohdennus vastaamaan strategisia valintoja. Käytännössä valintojen mukainen
markkinointiviestintä näkyy toimeenpano-ohjelmavuosina mm. kohdennettujen
alueellisten medioiden ilmoituksissa, tapahtumiin osallistumisissa, tonttien ja
palveluiden markkinoinnissa ym. Tällä tavoin kunta toteuttaa sekä
perustoiminnassaan että markkinointiviestinnässään valtuuston päättämiä
strategisia linjoja ja valintoja.
Strategian osien keskinäinen suhde on havainnollistettu seuraavassa.
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STRATEGISET LINJAT
2018-2021

STRATEGISET
VALINNAT
2018-2021

TOIMEENPANO-OHJELMA
2018
2019
2020
2021

MARKKINOINTIVIESTINTÄ
Kuva 2: Strategian osien keskinäinen suhde
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3. Strategiset linjat 2018–2021
Kunnan strategiset linjat ovat pääsääntöisesti vuoden 2015 valtuustopäätösten
mukaisia muutamin tämän päivitystyön tarkennuksin.

Hallintotoimiala
Kunnan hallinto, talous ja investoinnit
Kunnan hallinto tiloineen mitoitetaan tarpeeseen ja palveluperiaatteeseen. Virkojen
ja työsuhteiden täyttö tulee olla joustavaa vastaten strategian toteuttamiseen
täysimääräisenä. Organisaatio- sekä palvelurakennetta tarkistetaan tarpeen mukaan.
Kunnan toiminnasta viestitään ulospäin aktiivisesti ja kuntalaisia osallistetaan
suunnitteluun tarvittaessa. Ypäjän kunta toteuttaa kaikessa toiminnassaan tasa-arvoa
ja yhdenvertaisuutta. Syrjintää ja epäasiallista käytöstä yksiköissä ja toimipisteissä ei
sallita.
Kunta ylläpitää tasapainoisen talouden. Tämä edellyttää sekä lyhyen että pitkän
aikavälin taloussuunnittelua ja aktiivista -seurantaa kaikissa yksiköissä. Investoinnit
ovat harkittuja ja oikein mitoitettuja. Hankerahoituksia osana investointien
toteutuksia hyödynnetään. Tarkemmat vuoden 2018 investoinnit on kuvattu
strategian
toimeenpano-ohjelmassa.
Vuosien
2018-2021
talousja
investointisuunnitelma on liitteenä. Talouden yhteisesti asetettuihin tavoitteisiin ja
toimintaperiaatteisiin
sitoudutaan.
Kokonaistaloudellisuutta
sekä
kustannustehokkuutta korostetaan kaikissa toiminnoissa. Tuottavuutta parannetaan
sekä omassa toiminnassa että yhteistyön kautta. Valittujen keskitettyjen ja erillisten
palvelukokonaisuuksien käyttö tulee olla perusteltua. Palveluiden ja hyödykkeiden
hankinnassa noudatetaan seutukunnallisesti rakennettua hankintaohjetta, oman
kunnan tarjonnan ensisijaisuusperiaatetta noudattaen. Laadukkaiden palvelujen
järjestämisessä on valmius uusiin, joustaviin toimintamalleihin. Ennaltaehkäiseviin
palveluihin panostetaan.
Lomituspalvelujen toteuttamisen selvitystyöhön maakuntauudistuksen yhteydessä
osallistutaan. Kunnan toimiminen edelleen keskitetysti lomituspalveluiden
hallinnoijana Lounais-Hämeen alueella uudessa maakuntarakenteessa selvitetään.
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Kunnan kansainvälistä toimintaa ja ulottuvuutta parannetaan. Ystävyyskaupunkityötä
Babolnaan Unkariin jatketaan ja hyödynnetään kaikkien kunnan toimialojen ja
kolmannen sektorin tueksi.
Euroopan Unionin uusi tietoturva-asetus saatetaan osaksi kunnan toimintoja.
Tietoturvallisesta toiminnasta huolehditaan läpi koko organisaatiorakenteen.
Yksiköiden turvallisuus-, valmius- ja varautumissuunnitelmat tarkastetaan ja
päivitetään. Kriisinsietokyky testataan, elintärkeät toiminnot turvataan.
Kunnan markkinointiviestintää tehdään suunnitelmallisesti ja keskitetysti vastuu
keskittäen. Kunnan oman lehden, Ypäjäläisen asemaa terävöitetään paikallisena
pääpaperimediana.

Henkilöstön käyttö
Henkilöstön määrä on toimintaan ja haluttuun palvelun laatuun suhteutettua,
pitkäaikaisia OTO-tehtävien hoitamisia tulee välttää ja hallinnollisia päällekkäisyyksiä
tehtävien hoidossa järkeistettävä. Rekrytoinnissa noudatetaan tarkkuutta ja
suunnitelmallisuutta. Henkilöstön innovatiivisuutta ja aloitteellisuutta työtehtävien ja
prosessien kehittämisessä kannustetaan. Henkilöstö on yhteistyö- ja
uudistumiskykyistä. Ammattitaitoa, työkykyä ja -hyvinvointia ylläpidetään. Tarkempi
vuoden 2018 henkilöstösuunnitelma on kuvattu strategian toimeenpano-ohjelmassa.
Vuosien 2018-2021 henkilöstösuunnitelma on liitteenä.

Yrittäjyys ja elinkeinoelämä
Kunta edistää ja tukee toiminnallaan uusyritysten perustamista alueelleen ja
olemassa olevan yritysrakenteen toimintaedellytyksiä ja kehittymistä. Yhteistyötä
elinkeinoelämän ja kolmannen sektorin kanssa tehdään ja edelleen kehitetään
vetovoimaisuuden lisäämiseksi. Yritysasiamiestoimintaa kunnan alueen yritysten
tueksi tehostetaan etupainoiseksi.

| Ypäjän kunnan strategia

S i v u | 10

Sivistystoimiala
Ennaltaehkäisevä hyvinvointi

Kasvu ja mielekäs vapaa-aika

Lähipalvelut ovat kuntalaisille suurimerkityksisiä. Tavoitetilassa tärkeimmät
terveyden peruspalvelut ovat kaikkien kuntalaisten saatavilla mahdollisuuksien
mukaan oman kunnan alueella. Yhteispalvelujen tuottamista tulee harkita tarpeen ja
toimialan mukaan.

Monipuolisia varhaiskasvatuspalveluja tarjotaan sekä perhepäivähoitona että
päiväkodissa perheiden tarpeet huomioiden. Esiopetus järjestetään päiväkodissa.

Kunnan tulee sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä maakuntauudistuksen myötä
korostaa toiminnoissaan sekä terveyttä ylläpitävän ja edistävän että
ennaltaehkäisevän toiminnan merkitystä. Kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut on
muutoin integroitu v. 2014 tuolloin perustettuun Forssan seudun
hyvinvointikuntayhtymään (FSHKY). FSHKY:n toiminnan kytkeminen maakunnalliseen
SOTE-ratkaisuun kunnan asukkaiden palvelut turvaten tulee varmistaa
väestörakenteeseen suhteuttaen.

Koulutoimessa perusopetusta antavat pätevät ja motivoituneet opettajat ja
koulunkäynninohjaajat. Suunnittelukaudella siirrytään vaiheittain yhtenäiskouluun
(ala- ja yläkoulu), mikäli oppilasmäärissä ei tapahdu merkittävää kasvua. Oman
erityisopetuksen lisäksi tarvittavia erityisopetuspalveluita kilpailutetaan ja ostetaan
tarvittaessa.
Vapaa-aikatoimen liikuntapalveluissa yhteistyötä tiivistetään paikallisten
urheiluseurojen ja muiden toimijoiden kanssa. Kunnan yleisten liikunta- ja
harrastuspaikkojen sekä -mahdollisuuksien monipuolistamista tavoitellaan.

ennaltaehkäisevässä työssä ja kuntouttavassa
Toiminnan muotoja tulee monipuolistaa.
tarkastella SOTE- ja maakuntauudistuksen
sijoitettuna kunnassa johtamispalveluihin

Nuorisopalveluissa panostetaan nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen etsivän
nuorisotyön kautta. Nuorisotila Haavin ja työpajatoiminnan osuutta vahvistetaan.
Toiminnan muotoja tulee monipuolistaa. Nuorten vaikuttamismahdollisuuksia
päätöksenteossa lisätään.

Keskitetyn, laadukkaan ja toimivan ruokahuollon ja puhtauspalvelujen toimivuus
kunnassa on keskeistä ja sillä on laajalti vaikutuksia mm. koulutoimeen,
palvelukeskus- ja kotipalvelutoimintoihin.

Kulttuuritapahtumien sisältöjen kehittämisessä painotetaan yhteisöllisyyttä. Kunnan
yhteistyötä kolmannen sektorin: seurojen, yhdistysten, järjestöjen ja muun
vapaaehtoistoiminnan kanssa lisätään ja vakiinnutetaan. Jokiläänin kansalaisopiston
kurssitarjontaa kehitetään.

Työpajatoiminnan osuutta terveyttä
työtoiminnassa tulee vahvistaa.
Työpajatoiminnan jatkuvuus tulee
yhteydessä (työpajatoiminta on
hallintotoimialalle).

Kunnan yhteistyötä kolmannen sektorin: seurojen, yhdistysten, järjestöjen ja muun
vapaaehtoistoiminnan kanssa lisätään ja vakiinnutetaan. Toiminta muodostuu
jatkossa paitsi ennaltaehkäiseväksi myös terveyttä ylläpitäväksi ja täydentäväksi
toiminnaksi.

Aktiivista kyläyhdistystoimintaa tuetaan osana paikallistason elinvoimaisuutta
kunnan eri osissa. Kunnan ja kyläyhdistysten välistä keskusteluyhteyttä kehitetään.
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Tekninen toimiala
Maankäyttö ja rakentaminen
Aktiivisella, asukkaiden ja yritysten tarpeita palvelevalla kaavoitustoiminnalla
varmistetaan monipuolinen ja määrältään riittävä tonttitarjonta. Kirkonkylän
asemakaava-alueen päivitystä ja laajennusta jatketaan keskusta-alueen vireys,
toiminnallisuus ja alueiden tehokas käyttö huomioiden.
Keskeisiä seutukunnallisia tieyhteyksiä kehitetään ja niiden suunnitteluun
osallistutaan. Myös alempiluokkaisten teiden kunnon parantamiseen panostetaan.
Yhteistoimintaa tiestön ylläpidollisissa toimissa kunnan alueella Hämeen elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) kanssa jatketaan. Maakuntien välisiä
kehitysväyliä/kasvukäytävien potentiaaleja selvitetään.
Kunnassa on kysyntää vastaava määrä monipuolisia ja hyväkuntoisia asuntoja.
Vanhimpien kunnan omistamien asunto-osakeyhtiöiden ja yksittäisten
vuokrahuoneistojen myyntiä selvitetään. Kunnan alueesta irrallisten tai
tarpeettomiksi katsottujen kiinteistöjen sekä metsä- ja maa-alueiden osittaista tai
täyttä myyntiä tai vaihtoehtoisesti pitkää vuokraamista selvitetään.
Palveluiden järjestämisessä tehdään entistä enemmän yhteistyötä kuntien ja eri
seutukuntien kesken.
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4. Strategiset valinnat 2018-2021
Hevosala

Lapsiperheet ja nuoret

Hevoset ja hevosala muodostavat kunnan identiteetin ja samalla merkittävän
elinvoima- ja kilpailuedun. Kunta panostaa suunnittelukaudella maankäytöllisiin
ratkaisuihin, kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön, verkottumiseen,
näkyvyyteen ja hanketoimintaan, jotka tukevat alaa paikallisena elinkeinona ja
vetovoimatekijänä seutukunnallisuus huomioiden. Hevosala nähdään kiinteänä
osana paikallista elämäntapaa, yrittäjyyttä, luonnonvara-alan kehittymistä, matkailua
ja koulutustarjontaa alueella. Ypäjän Hevosopiston voimakasta menestystä
paikkakunnallisena vetovoimatekijänä tuetaan ja keskusteluyhteyttä opiston kanssa
vahvistetaan useilla toimintatasoilla.

Monipuoliset kunnan perus- ja lapsiperheille suunnatut palvelut ovat
elinvoimaisuuden tae. Toimivat varhaiskasvatus, esiopetus sekä perusopetus ja toisen
asteen koulutuksen saavutettavuus läheltä peruskoulun jälkeen tukevat
lapsiperheiden ja nuorten alueella pysymistä. Ennaltaehkäisevä ja osallistava lapsi- ja
nuorisotyö parantaa nuorten elämänhallintataitoja, edistää heidän kasvuaan,
itsenäistymistään ja osallisuutta yhteiskuntaan sekä ehkäisee syrjäytymistä.
Kolmannen sektorin rooli lapsiperheiden ja nuorten arjessa korostuu uudessa SOTEja maakuntamallissa.

Yrittäjyys

Ypäjäläinen arki

Kunta uskoo vahvasti yrittäjyyteen kärkihankkeissaan ja sen myötä syntyvään
paikalliseen kasvuun, omavaraiseen työllistämiseen ja työllistymiseen. Toimiva
kunnan, yrittäjien ja paikalliset olot ja tarpeet tuntevan, aktiivisen yritysasiamiehen
keskusteluyhteys on keskeinen toiminnan kulmakivi. Ypäjäläisten yrittäjien näkyvyys
on kunnan etu, niin ikään yrittäjät hyötyvät kunnan aktiivisesta esilläolosta.
Yritystoiminnan
aloitus,
pysyvyys ja
sukupolvenvaihdos
tulee
sekä
neuvontapalveluiltaan että tilojen saatavuudeltaan toimia matalan kynnyksen ja
yhden luukun periaattein. Kokeiluyrittäjyyttä on pyrittävä tukemaan, samoin
luomaan kannustimia yritystoiminnan paikkakunnalla pysymiseksi että saapumiseksi.
Hevos-, luontopalvelu- ja matkailuelinkeinot nähdään paikallisina vetovoimatekijöinä.
Päätöksissä otetaan huomioon yritys- ja elinvoimavaikuttavuus.

Ystävällisyys, avuliaisuus, talkoo- ja kylähenki sekä maaseutukunnalle ominainen
vieraanvaraisuus ovat ypäjäläisiä ominaisuuksia. Yhteys ympäröivään luontoon ja sen
monipuoliseen, arvokkaaseen hyödyntämiseen nähdään voimavarana. Ypäjäläinen
rakennettu ja luonnontilainen maalaismaisema on terveellinen, turvallinen, puhdas
ja viihtyisä ja se palvelee käyttäjien tarpeita. Liikenneväylien, puistojen,
liikuntapaikkojen ja muiden yleisten alueiden hyvällä hoidolla ja alueita kehittämällä
ympäristö pidetään viihtyisänä ja tarjotaan kuntalaisille laadukkaat puitteet
liikkumiseen ja ulkoiluun. Niin ikään monipuolinen kulttuuritoiminta tavoittaa
mahdollisimman monta eri-ikäistä kuntalaista yhteistyössä kolmannen sektorin
kanssa. Senioriväestön on turvallista ja esteetöntä elää ja harrastaa omalla
paikkakunnalla.
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5. Toimeenpano-ohjelma 2018
Vuosittain talousarvion yhteydessä päivitettävä toimeenpano-ohjelma nojaa strategisiin linjoihin ja niistä johdettuihin
valintoihin. Ohessa esitetään toimialakohtaiset laadulliset tavoitteet (sisällölliset päämäärät), toiminnalliset tavoitteet
(talousarvio ja investoinnit) ja henkilöstösuunnitelma tulevalle toimintavuodelle. Lopun strategiakauden pidemmän aikavälin
2018-2021 investointi-, talous- ja henkilöstösuunnitelmat löytyvät liitteistä.
Toimeenpano-ohjelmassa investointina pidetään useamman tilikauden ajan palvelutuotannossa käytettävän tai tuloa
tuottavan hyödykkeen hankinnasta ja valmistamisesta aiheutuvaa menoa. Näin ollen valtaosa investoinneista jakaantuu
useammalle vuodelle. Mikäli hyödykettä ei nähdä investointina, ei sitä erikseen merkitä näkyviin toimialalle, vaan kulut on
sisällytetty talousarvion lukuihin.
Poikkitoimialalliset laadulliset tavoitteet on merkattu näkyviin, mutta suunnitteluvaiheen taulukko ei ole tyhjentävä. Kunnassa
käytössä olevat kustannuspaikat on merkattu sisäisen toiminnan tehostamiseksi niille laadullisille tavoitteille, joiden
mahdolliset kulukohdennukset ja/tai vastuut ovat selviä.

Laadulliset tavoitteet: toimialojen päämäärät 2018
Toiminnalliset tavoitteet: investoinnit 2018
Lakisääteiset toimielimet
Keskusvaalilautakunta
Päämäärät

Liittyy, -toimiala
HallintoSivistysTekninen-

 Tasavallan presidentin- sekä maakuntavaalien toteuttaminen
riittävin resurssein
 Sähköiseen vaaliluetteloon siirtyminen
 Vaalitoimintojen ja äänestystapahtumien tilajärjestelyjen
parantaminen kunnanvirastolla

x

1000

x

1000

x

Tarkastuslautakunta
Päämäärät
 Kunnan hallinnon ja talouden seuranta ja tarkastus
 Arviointikertomuksen laatiminen

Kustannuspaikka

Hallintox
x

x

4600

Liittyy, -toimiala
SivistysTekninenx
x
x
x

Kustannuspaikka

Liittyy, -toimiala
SivistysTekninen-

Kustannuspaikka

1100
1100

Hallintotoimiala
Kunnanhallituksen ja sen alaisen keskushallinnon toiminta
Päämäärät
Johtamispalvelut
 Sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä maakuntauudistuksen
valmisteluihin sitoutuminen maakunnallisena ratkaisuna kunnan
tarpeet ja väestöpohja huomioiden
 Kanta-Hämeen maakunnan ”Elinvoimaa Hämeeseen” hankkeeseen sitoutuminen
 Kanta-Hämeen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman
mukaiseen hevosklusteriin yhtenä päätoimijana osallistuminen
(hevosalan
osaamisen
edistämisen,
verkottumisen
ja
markkinoinnin
tehostaminen),
hevosalan
seudullisen
neuvotteluelimen perustamisen selvitystyö olemassa oleville
organisaatiorakenteille
 Seudulliseen imago- ja vetovoimahankkeeseen sitoutuminen
 Seudullisen henkilöstö- ja palkkahallinnon kokonaisratkaisun
selvitystyöhön osallistuminen
 Lounais-Hämeen rengasreitin suunnitteluun osallistuminen

x

x

1200

x

x

1300

1300

x

x

1300
1210

x

1300
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 Eerikkilän Urheiluopiston ja Metsähallituksen ”Luonto Lisää
Liikettä” -hankkeeseen sitoutuminen
 Ystävyyskaupunkiyhteistyön lisääminen Unkariin eurooppalaisen
hevososaamisen näkökulmasta, hyvien käytänteiden selvittäminen
ja kohdentaminen toimialoille sekä kuntalaisille
 Työpajatoiminnan
kehittäminen
ja
monipuolistaminen
toimintasuunnitelman toteutuksella, kuntakohtaisen ”polun”
suunnittelu oppisopimukseen, koulutuspaikan löytymiseen ja/tai
työllistymiseen
alueen
yrityksiin,
kyläyhdistysrajapinnan
kartoittaminen
 Kunnan palvelusopimuskokonaisuuksien kilpailutus ja uusiminen
kokonaistaloudellisiksi
 Kannustimet
Ypäjän
Hevosopistosta
valmistuneiden
sitouttamiseksi alueelle
 Kannustimet ulkopaikkakuntalaisten hevosalan toimijoiden ja
yrittäjien sitouttamiseksi alueelle
 Ypäjäläisten yrittäjien ja muun kolmannen sektorin integroiminen
keskeisiin kunnan kehittämishankkeisiin, keskusteluyhteyden
edelleen kehittäminen
 Kyläyhdistysten näkyvyyden kehittäminen kunnan verkkosivuilla
 Kuntalaistalohankkeen edellytysten selvittäminen
 Nuorisovaltuuston
toiminnan
vakiinnuttaminen
päätöksentekoelimissä
 Kunnan markkinointiviestintäsuunnitelman laatiminen, resurssien
kohdentaminen/palkkaus
 Yritysasiamiespalveluiden toiminnallinen tarkastus, resurssien
kohdentaminen/palkkaus
 Kuntaan muuttaneiden ja vastaanotettujen tervetulotilaisuuden
järjestäminen
 Kunnan esittely Ypäjän Hevosopiston lukukausien alussa
 Kesätyöpaikkojen tarjoaminen nuorille kunnan sosiaalisen median
kehitykseen ja näkyvyyteen liittyen
Hallintopalvelut
 Lomituspalveluiden toteutuksen tarkastus ja uudelleenorganisointi
maakuntauudistuksessa Ypäjän hallintotasa ja palvelun laatu
säilyttäen
 Lomittajien sairaus- ja tapaturmasta aiheutuvien poissaolojen
vähentäminen
 Vuosiloma-, sijaisapu- ja tuetun maksullisen lomituksen
toteutuneiden päivien ja kustannusten seuraaminen mittareina
 Lomituspalveluissa
asiakaspalautekyselyn
toteuttaminen
vuosilomahakemuksen yhteydessä
 Uusitun MELA:n tuloskortin käyttöönotto lomituspalveluissa
 Hallinnon ohjausasiakirjojen päivittäminen (hallinto- ja
johtosäännöt, omistajaohjausasiakirjat) ja laatiminen (tasaarvosuunnitelmat) tarvittaessa ulkoisin ostoin
 EU:n tietosuoja-asetuksen soveltamisen integrointi toimialoille
tarvittaessa ulkoisin ostoin
 Kunnan
yksiköiden
turvallisuus-,
valmiusja
varautumissuunnitelmien päivittäminen
 Kunnan verkkosivujen osittainen tai täysi uudistaminen palvelu- ja
käyttäjänäkökulmasta
palvelutietovaranto
huomioiden,
kalenteritoimintoja parannetaan tapahtumatiedottamisessa
 Kunnan ja kyläyhdistysten toimitilojen tarkoituksenmukaisen
käytön tarkastus
 Tehtävänimikkeiden ajantasaistaminen toimialoilla
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x

x

1300

x

x

1210

x

x

1340

x

x

1210

x

1300

x

1300

x

x

1300

x
x

x

1300
1300

x

x

3500

x

x

1350

x

1300

x

1210
1210

x
Sivistys-

1340
Tekninenx

1600
1610
1600
1600
1600

x

x

1400

x

x

1420

x

x

1440

x

x

1420

x

x

1210

x

x

1210
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Investoinnit
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Kustannusarvio
Kiinteistöt

Menot
Tulot
Nettomenot

2017

2018

30 000
50 000
20 000

30 000
50 000
20 000

Sivistystoimiala
Sivistyslautakunta
Päämäärät
Varhaiskasvatus
 1.8.2017 käyttöönotetun Ypäjän varhaiskasvatussuunnitelmaan
sitoutuminen ja sen integroiminen toimintaan, toteutuksen arviointi
keväällä 2018
 Pienryhmätoiminnan vahvistaminen päiväkodissa
 Henkilökohtaisten,
lakisääteisten
varhaiskasvatussuunnitelmien
laatimien päiväkodissa ja perhepäivähoidossa oleville lapsille
 Erityispäivähoidon ostopalvelujen tarkastus sekä tuen järjestämiseen
liittyvien käytänteiden kehittäminen Humppilan kunnan kanssa
 Maksupäätösten uusiminen asiakkaille uuden varhaiskasvatuslain
mukaisesti
 Varhaiskasvatuksen henkilöstön pedagogisen osaamisen edelleen
kehittäminen, kehityskeskustelut
 Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan havainnointi, dokumentointi
sekä arviointi Ryhmävasu-menetelmällä
 Asiakastyytyväisyyskyselyn toteuttaminen
Peruskoulutus ja opetustoimen hallinto
 Kahteen alakouluun siirtymisen edellytysten selvittäminen v. 2018
syyslukukaudesta
 Kirjastonjohtajan, sivistystoimenjohtajan, varhaiskasvatusjohtajan ja
tulevan yhtenäiskoulun johtajan tehtävien kokonaistarkastelu
toteutetaan
 Koulutoimen yhdenvertaisuussuunnitelma(t) päivitetään
 Liikkuva koulu -hankkeen monipuolistaminen ja läpivienti, hankkeen
kautta ostettujen polkupyörien käytön lisääminen opetuksessa
 Erityistä ja tehostettua tukea tarvitsevat yläkoulun oppilaat opetetaan
erillisellä erityisluokalla ja yläkoulussa yleisopetuksen opetusryhmiin
integroituna
 Opetusryhmät muodostetaan tarkoituksenmukaisesti tavoitteena
enintään 25 oppilasta opetusryhmässä
 Koulun ja kodin välisen verkkopohjaisen yhteydenpidon edelleen
kehittäminen tavoittamaan kaikki vanhemmat Wilma-ohjelmalla
 Perusopetuksen uuden opetussuunnitelman mahdollisimman täysi
hyödyntäminen opetuksessa, oppiainekohtaisten opetussuunnitelmien
kuntakohtaisen osuuden kehittäminen
Muut koulutuspalvelut
 Monipuolisten
opetusja
harrastuskurssien
tarjoaminen
kansalaisopistolla Ypäjällä ja vastaavien palvelujen varmistaminen koko
Jokiläänin kansalaisopiston toiminta-alueella
 Nuorten
musiikkiharrastusta
tuetaan
varaamalla
edelleen
oppilaspaikkoja Loimaan seudun musiikkiopistosta ja Lounais-Hämeen
musiikkiopistosta
 Hämeen liiton kesäyliopistotoiminnan järjestämiseen osallistuminen
 Kansalaisopiston toiminnan ja tarjonnan näkyvyyden lisääminen kunnan
verkkosivuilla
Kirjasto
 Ypäjänkylän lainausasemasta luovutaan

Liittyy, -toimiala
HallintoTekninen-

Kustannuspaikka

2050
2000
2050
x

2000

x

2050
2050
2050
2050

x

x

3000

x

3000

x

3000
3000
3000
3000
3000
3000

3100

3110
3110
x
x

1420
x

3200
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 Kirjaston aukioloaikojen tarkentaminen lainausasemasta luopumisen
yhteydessä
 Kirjaston tiloja tarjotaan edelleen yksityisille ja yhdistyksille kokousten ja
näyttelyjen järjestämiseen sekä etätyöhön
 Kirjaston, varhaiskasvatuksen ja koulutoimen toiminnallisia rajapintoja
kehitetään
Kulttuuritoimi
 Pertun päivien ja Ypäjän Yön kehittäminen yt. kolmas sektori
 Kesäteatteri katteen uusiminen
 Kesäteatterialueen toiminnan monipuolistamisen suunnittelu yt.
paikalliset yhdistykset
Liikunta ja ulkoilu
 Frisbee-golf radan toteuttaminen yt. ypäjäläiset yrittäjät
 Pertunkaaren korjauskohteiden selvitystyö, korjauslaskelmat yt. Ypäjän
Yllätys
 Kuntakysely muista lähiliikuntapaikoista ja niiden toteutuksen
selvittäminen yt. paikalliset urheiluseurat
 Vuorotyössä käyvät ja erityisryhmät huomioidaan paikkakunnan
liikuntatarjonnassa
 Liikuntaryhmien määrällisen tarjonnan ylläpito vähintään v. 2017 tasolla
 Kunnan tapahtumakalenterin toiminnallinen kehittäminen ja ylläpito
liikuntapalveluiden osalta
Nuorisotyö
 Nuorten hyvinvointi- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien laatiminen
nuorisolain mukaisesti
 Etsivän nuorisotyön ja työpajan yhteistyötä lisätään ja asiakkaiden
ohjaus- ja palveluverkostoa laajennetaan
 Ypäjän
Hevosopiston
opiskelijakunnan
ja
nuorisovaltuuston
toiminnallisia rajapintoja selvitetään
 Ystävyyskaupunkiyhteistyön hyödyntäminen nuorisovaihdossa
 Päiväleirien osallistujien määrän vakiinnuttaminen n. 15 leiriläiseen/leiri
 Nuorisotila Haavin kävijämäärän vakiinnuttaminen yli 25 nuoreen
aukioloillassa
 Nuorisotila Haavin toimintaympäristön ja palveluiden kehittäminen:
nuorten tieto- ja neuvontapisteen suunnittelu, diginuorisotyö
Investoinnit

Kustannusarvio
Haavin kehittäminen

Menot
Tulot
Nettomenot
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3200
3200
3200
x
x

x
x

x

3300
3300
3300

x

x

4210

x

x

3400

x

x

3400
3400
3400
3400

x

3500

x

3500

x

3500

x
x

1210
3500
3500

x

4610
2017

2018
20 000
10 000
-10 000

Frisbee Golf -rata
Menot
Tulot
Nettomenot

20 000
10 000
-10 000
Kesäteatterin kate

Menot
Tulot
Nettomenot

150 000
90 000
-60 000
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Tekninen toimiala
Rakennuslautakunta
Päämäärät

Liittyy, -toimiala
HallintoSivistys-

 Rakennus- ja ympäristölupahakemukset käsitellään viivytyksettä,
yksittäinen tavanomainen rakennuslupa 28 vuorokauden sisällä
saapumispäivästä päätöksen antopäivään
 Mittareiksi vakiinnutetaan rakennusluvan keskimääräinen käsittelyaika
vrk/lupa, rakennuslupia kpl/vuosi, uusia asuinrakennuksia kpl/vuosi ja
ympäristölupia kpl/vuosi
 Rakennusvalvonnan ja ympäristötoimen palvelut hankitaan
ostopalveluina Loimaan kaupungilta sopimuskauden loppuun
(31.12.2018)
 Seutukunnan yhteisen rakennus- ja ympäristötoimen toteutuksen
suunnitteluun osallistuminen, toteuttaminen aikaisintaan Loimaan
kaupungin kanssa solmitun rakennusvalvontasopimuksen päätyttyä
 Rakennustoimen kuntalaispalveluiden keskittäminen viraston
palvelukerrokseen
Tekninen lautakunta
Päämäärät
Yleiset alueet
 Yleisten alueiden ja välineiden kuntotarkastus pidetään toukokuun loppuun
mennessä
 Yksityisteiden avustusten päätökset valmistellaan niin, että avustukset on
maksettu tiekunnille syyskuun loppuun mennessä
 Liikenneväylien kunnossapitotarkastus pidetään lokakuun loppuun mennessä
 Yleisten alueiden kunnossapitotaso säilytetään vähintään vuoden 2017 tasolla
 Edistetään toimenpiteitä, joilla saadaan maantien 213, Forssa – Loimaa -tien,
kevyenliikenteen olosuhteita turvallisemmaksi
 Yrittäjien ja palveluiden näkyvyyden parantaminen kunnan alueella ja
maantien 213, Forssa – Loimaa -tien varrella (kyltit, opastus- ja infopisteet)
 Kunnan toimipisteiden näkyvyyden parantaminen kunnan alueella
 Kunnan tervetulokyltti 10-tien varrella päivitetään ypäjäläisen ilmeen
mukaiseksi, toteutusvaihtoehtoja selvitetään
 Koirapuiston rakentamisedellytysten selvittäminen
 Caissaniemen toiminnan kehittämistä suunnitellaan
Rakennukset ja kiinteistöt
 Kiinteistöjen energiatehokkuutta seurataan ja edelleen parannetaan
 Kiinteistökannan veropohja tarkastetaan
 Kurjenmäen ja Palikkalan yritysalueet nostetaan kunnan kärkihankkeiksi
 Pop-Up yritystilan perustamista selvitetään yt. ypäjäläiset yrittäjät
 Yrittäjien vastaanottohallin perustaminen selvitetään yt. ypäjäläiset yrittäjät
 Vapaiden tonttien kohdistettu myynti ammattilaisen toimesta
 Vajaakäytössä olevat kiinteistöt ja huoneistot myydään
 Palvelukeskuksen ja Kartanon koulun keittiöiden infrastruktuurin
päivittämistarpeiden selvittäminen
 Palvelukeskuksen takapihan perusparannuksen suunnittelu ja toteutus
 Vanhustentalo III:n piharakennuksen ja kiinteistöjen peruskorjauksen jatko
Vesihuoltolaitos
 Viemäriverkoston liittymien myyntiä tehostetaan
 Viemäriverkoston vuotovesiä vähennetään
 Vedenjakelun toimintavarmuutta ja laatua parannetaan
Palo- ja pelastuspalvelut
 Ypäjän paloasema, kalusto ja miehistöpalvelut säilytetään paikkakunnalla
voimassaolevan palvelutasopäätöksen mukaisesti

x

Kustannuspaikka

4000

4000

x

4000

x

4000

x

4000

Liittyy, -toimiala
Hallinto- Sivistys-

Kustannuspaikka
5120
4110
4100
5120
4100

x

4230

x

4230
5120

x

9605
4220

x
x
x
x
x
x

5120
5120
1300
1300
1300
5120
5120

x

4510
4510
9603
4920
4920
4900
4400
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 Palvelujen tuottamisen ostot
Muut tekniset palvelut
 Teknisen
toimen
kuntalaispalveluiden
keskittäminen
viraston
palvelukerrokseen
 Seutukunnan yhteisen rakennus- ja ympäristötoimen toteutuksen
suunnitteluun osallistuminen
 Kunnan tarpeettoman irtaimiston ja kaluston huutokauppa järjestetään
 ”Kesämestarin” tehtävä suunnitellaan ja toteutetaan tarvittaessa
 Työllistetään työttömiä palkkatuen turvin ja tarjoamalla työttömille
kuntouttavan työtoiminnan työskentelymahdollisuuksia
 Kesätyöpaikkoja tarjotaan nuorille
Investoinnit

Kustannusarvio
Osaomistusrivitalohanke

Menot
Tulot
Nettomenot
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5000
x

5120

x

5120

x
x
x

5120
5120
5120
5120

2017

2018

40 000

60 000

-40 000

-60 000

15 000

30 000

-15 000

-30 000

300 000
60 000
-240 000

700 000
70 000
-630 000

80 000

40 000

-80 000

-40 000

20 000

20 000

-20 000

-20 000

80 000
20 000
-60 000

500 00

Häiriötilanteiden kalustohankinnat
Menot
Tulot
Nettomenot
Vanhustentalo III:n peruskorjaus
Menot
Tulot
Nettomenot
Liikenneväylät
Menot
Tulot
Nettomenot
Valaistus
Menot
Tulot
Nettomenot
Vesijohtoverkosto
Menot
Tulot
Nettomenot

-500 000

Viemäriverkosto
Menot
Tulot
Nettomenot

400 000
200 000
-200 000

50 00
-50 000

20 000

10 000

-20 000

-10 000

Puistot
Menot
Tulot
Nettomenot
Palvelukeskus
Menot
Tulot
Nettomenot

200 000
-200 000
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Toiminnalliset tavoitteet: talousarvio 2018
TALOUSARVIO LIITETÄÄN TÄHÄN, Valtuusto päättää 14.12.2017 yhdessä tämän strategian kanssa.

Henkilöstösuunnitelma 2018
TOIMIALA
HALLINTOTOIMIALA
Johtamispalvelut
Kunnanjohtaja
Hallintopalvelut
Taloussihteeri
Viestintäsihteeri/vast.
Laskentasihteeri
Toimistosihteeri (reskontra, arkisto, palvelu)
Yritysasiamies
Työpajaohjaaja
YHT.
Puhtaus- ja ruokapalvelu
Puhtaus- ja ruokapalvelupäällikkö
Siivooja
Laitoshuoltaja
Laitosapulainen
Keittäjä
Ravitsemistyöntekijä
Keittiöapulainen
Keittäjä-siivooja
Keittiöapulainen-siivooja
YHT.
Lomituspalvelu
Lomituspalvelupäällikkö
Lomituspalvelusihteeri
Lomituspalveluohjaaja
Maatalouslomittaja
YHT.
TOIMIALA YHT.
SIVISTYSTOIMIALA
Peruskoulutus ja opetustoimen hallinto
Yläasteen koulun rehtori/toimialapäällikkö
Peruskoulun johtajaopettaja
Koulutoimensihteeri
Lehtori
Peruskoulun luokanopettaja

HENKILÖSTÖ
12/2017
2018

1

1

1
1
3
0
2
8

1
1
1
3
0
2
9

1
3
3
1
4
1
1
1
2
17

1
3
3
1
4
1
1
1
1
16

1
1
2
43
47
72

1
1
1
43
46
71

1
3
1
3

1
3
1
3

7

5

Päätoiminen tuntiopettaja
Tuntiopettaja
Erityisopettaja
Peruskoulun erityisopettaja
Erityisluokan opettaja
Valmistavan opetuksen opettaja
Koulunkäynnin ohjaaja

5
2
2
1
1
1

5
1
2
1
1
1

7

6

Koulunkäynnin ohjaaja-nuorisotilan valvoja
YHT.

1
35

1
31

HUOM.

+1

Ostopalvelu, Jokioinen, Ypäjällä 2 pv / vko
Hallinnollisesti johtamispalveluissa

*Tehtävänimikkeet ajantasaistetaan 2018
*
*
*
*
*, ja eläköityminen, tehtävää ei täytetä

Määräaikaisuus päättyy, tehtävää ei täytetä

Määräaikaisuudet päättyvät, Levän koulu,
tehtäviä ei täytetä
Sopimus päättyy

Määräaikaisuus päättyy, Levän koulu,
tehtävää ei täytetä
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Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatusjohtaja
Lastentarhanopettaja
Päivähoitaja
Perhepäivähoitaja
Koulunkäynninohjaaja-iltapäiväkerhon ohjaaja
YHT.
Kirjasto
Kirjastonjohtaja
Kirjastovirkailija
YHT.
Liikuntapalvelut
Liikunnanohjaaja
YHT.
Nuorisopalvelut
Nuoriso-ohjaaja
YHT.
TOIMIALA YHT.
TEKNINEN TOIMIALA
Teknisen toimen hallinto
Tekninen johtaja
Rakennustarkastaja
Toimistosihteeri (tekninen)
Talonmies
Talonmies-vahtimestari
Vanhempi ammattimies
Yleismies
Vesi- ja viemärilaitoksen hoitaja
Kiinteistönhoitaja
Kentänhoitaja
TOIMIALA YHT.
HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ
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1
3
6
8
1
19

1
3
6
8
1
19

1
1
2

1
1
2

1
1

1
1

1
1
58

1
1
54

1
0
1
2
1
1
1
1
2
1
11
141

1
0
1
2
1
1
1
1
2
1
11
136

Ostopalvelu, Loimaa, Ypäjällä 1 pv / vko
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LIITTEET
Investointisuunnitelma 2018-2021
Investoinnit
Menot
Tulot
Nettomenot

Kustannusarvio

2018
1 830 000
230 000
-1 600 000

2019
340 000
105 000
-235 000

2020
280 000
80 000
-200 000

2021
280 000
80 000
-200 000

Taloussuunnitelma 2018-2021
Kuntalain 110 §: n mukaan talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä taloussuunnitelma kolmeksi tai
useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.
TALOUSSUUNNITELMA LIITETÄÄN TÄHÄN, Valtuusto päättää 14.12.2017 yhdessä tämän strategian kanssa.

Henkilöstösuunnitelma 2018-2021
Tasa-arvolain mukaan kunnalla viranomaisena on velvollisuus edistää sukupuolten tasa-arvoa ja ehkäistä syrjintää palvelujen
tarjoajana, työnantajana sekä koulutuksen järjestäjänä ja oppilaitoksissa. Lain mukaan kunnan tulee edistää sukupuolten tasaarvoa suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti kaikessa toiminnassaan. Tasa-arvolaki edellyttää myös, että kunta viranomaisena
ennaltaehkäisee syrjintää sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmaisun perusteella suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti.
Tarkoituksena on estää erityisesti transihmisten ja intersukupuolisten syrjintä ja taata heille yhdenvertainen kohtelu ja palvelut
viranomaisen toiminnassa.
Kunta on yhdenvertaisuuslain 5-7 §: ien mukaan velvollinen tekemään viranomaisen toiminnallisen
yhdenvertaisuussuunnitelman, sekä työnantajan yhdenvertaisuussuunnitelman. Lisäksi oppilaitoksilla tulee olla omat
yhdenvertaisuussuunnitelmansa. Koulutuksen järjestäjä on velvollinen huolehtimaan siitä, että oppilaitoksilta löytyvät
pyydettäessä nämä suunnitelmat. Ypäjän kunnan osalta mainittuja yhdenvertaisuussuunnitelmia ei liitetä tähän strategiaan,
vaan ne toimivat sellaisenaan erillisinä asiakirjoina.
Tehtävänimikkeet ajantasaistetaan vuoden 2018 kuluessa. Suunnitelmassa käytetään vuoden 2017 laatimishetken tilannetta.

TOIMIALA
HALLINTOTOIMIALA
Johtamispalvelut
Kunnanjohtaja
Hallintopalvelut
Taloussihteeri
Viestintäsihteeri/vast.
Laskentasihteeri
Toimistosihteeri
(reskontra, arkisto, palvelu)

12/2017

HENKILÖSTÖ
2018
2019 2020 2021

1

1

1

1

1

1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

3

3

3

3

3

Yritysasiamies

0

0

0

-

-

Työpajaohjaaja

2

2

2

-

-

YHT.
Puhtaus- ja ruokapalvelu
Puhtaus- ja ruokapalvelupäällikkö
Siivooja
Laitoshuoltaja

8

9

9

7

7

1
3
3

1
3
3

1
3
3

-

-

HUOM.

Ostopalvelu, Jokioinen -2019.
2020 SOTE- ja maakuntauudistus,
toimintojen sijoittuminen auki
A) 2020 SOTE- ja
maakuntauudistus, toimintojen
sijoittuminen auki

A)
A)
A)
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Laitosapulainen
Keittäjä
Ravitsemistyöntekijä
Keittiöapulainen
Keittäjä-siivooja
Keittiöapulainen-siivooja
YHT.
Lomituspalvelu
Lomituspalvelupäällikkö
Lomituspalvelusihteeri

Lomituspalveluohjaaja
Maatalouslomittaja
YHT.
TOIMIALA YHT.
SIVISTYSTOIMIALA
Peruskoulutus ja
opetustoimen hallinto
Yläasteen koulun
rehtori/toimialapäällikkö
Peruskoulun johtajaopettaja
Koulutoimensihteeri
Lehtori
Peruskoulun luokanopettaja
Päätoiminen tuntiopettaja
Tuntiopettaja
Erityisopettaja
Peruskoulun erityisopettaja
Erityisluokan opettaja
Valmistavan opetuksen opettaja
Koulunkäynnin ohjaaja
Koulunkäynnin ohjaajanuorisotilan valvoja
YHT.
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatusjohtaja

Lastentarhanopettaja
Päivähoitaja
Perhepäivähoitaja
Koulunkäynnin-iltapäiväkerhon
ohjaaja
YHT.
Kirjasto
Kirjastonjohtaja
Kirjastovirkailija
YHT.
Liikuntapalvelut
Liikunnanohjaaja
YHT.
Nuorisopalvelut
Nuoriso-ohjaaja
YHT.
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1
4
1
1
1
2
17

1
4
1
1
1
1
17

1
4
1
1
1
1
17

-

-

A)
A)
A)
A)
A)
A)
A)

1

1

1

-

-

1

1

1

-

-

2
43
47
72

1
43
46
72

1
43
46
72

-

-

A)
2019 jos seudullinen talous- ja
palkkahallinto toteutuu, muutoin
toimintojen sijoittuminen auki
SOTE- ja maakuntauudistuksessa
A)
A)
A)
A)

1

1

-

-

-

3
1
3
7
5
2
2
1
1
1
7

3
1
3
5
5
1
2
1
1
1
6

-

-

-

1

1

-

-

-

35

31

-

-

-

B)
C) Kirjaston-, sivistystoimen-,
varhaiskasvatus- ja tulevan
yhtenäiskoulun johtajan
tehtävien kokonaistarkastelu

B) Kouluverkkouudistus
9/2018, 9/2019
B)
B)
B)
B)
B)
B)
B)
B)
B)
B)
B)
B)

1

1

-

-

-

3
6
8

3
6
8

3
6
8

3
6
8

3
6
8

1

1

1

1

1

19

19

-

-

-

C)

1
1
2

1
1
2

1
-

1
-

1
-

C)

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

C)
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TOIMIALA YHT.
TEKNINEN TOIMIALA
Teknisen toimen hallinto
Tekninen johtaja
Rakennustarkastaja

Toimistosihteeri (tekninen)
Talonmies
Talonmies-vahtimestari
Vanhempi ammattimies
Yleismies
Vesi- ja viemärilaitoksen hoitaja
Kiinteistönhoitaja
Kentänhoitaja
TOIMIALA YHT.
HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ
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58

54

-

-

-

1

1

1

1

1

0

0

-

-

-

1
2
1
1
1
1
2
1
11
141

1
2
1
1
1
1
2
1
11
136
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B) C)

D) Ostopalvelu, Loimaan
kaupunki -2018. 2019seudullinen rakennus- ja
ympäristötoimen kokonaisuus?
B)
B)
B)
B)
B)
B) D)
A) B) C) D)
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Ypäjän kunnan organisaatio
Ypäjän kunnan perusorganisaatio, lautakunnat ja vaikuttamistoimielimet sekä ulkoistetut palvelut ja muut toiminnot olivat 31.12.2017:
Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus

Kuntayhtymät, tytär- ja osakkuusyhteisöt (ks. seuraava sivu) 
Vaikuttajatoimielimet: nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto, vammaisneuvosto (seudullinen)
Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen pelastuslautakunta
Hämeen Poliisin neuvottelukunta
Forssan Seudun jätelautakunta
Ypäjäläisen toimitusneuvosto
Yhteistyötoimikunta

Kunnanjohtaja

Hallintotoimiala (hallinto- ja johtamispalvelut)
Keskusvaalilautakunta
Tarkastuslautakunta (riippumaton)
Työpaja Vieteri
Puhtaus- ja ruokapalvelut
Lomituspalvelut
 Forssa, Humppila, Ypäjä, Jokioinen, Tammela,
Somero

Ulkoistetut palvelut ja ostot
Kuntahankinnat, yhteishankintayksikkö, Helsinki
Matkailuasiamies, Forssan kaupunki
Yritysasiamies, Jokioisten kunta
Palkka- ja henkilöstöhallinto, Jokioisten kunta
Tilintarkastus
 BDO Audiator Suomi Oy, Helsinki
ICT-laitteet ja -palvelut,
 Tukipalvelut ja verkot, Lounea Oy, Salo
 Elinkaaripalvelut, 3StepIt Oy, Helsinki
Taloushallinnon ohjelmistot
 CGI Suomi Oy, Helsinki
Vakuutukset
 Vakuutusyhtiö If Oy, Helsinki
Tilojen vuokra- ja käyttöoikeussopimus
 Ypäjän Hevosopisto Oy
Ypäjäläinen-lehti
 Taitto, Sata-Pirkan Painotalo Oy, Tampere
 Jakelu, Jakelukulma Oy, Forssa
 Osuussopimus, Ypäjän seurakunta
Sosiaali- ja terveyspalvelut sekä kiinteistöt, FSHKY

Sivistystoimiala
Sivistyslautakunta
Varhaiskasvatus
 Esiopetus, päivä-, perhepäivä- ja
iltapäivähoito
Peruskoulutus
 (alak.) Perttula, Ypäjänkylä, Levä
 (yläk.) Kartano
Jokiläänin kansalaisopisto
Kirjasto ja Ypäjänkylän lainausasema
Kulttuuripalvelut
Liikuntapalvelut
Nuorisopalvelut
 Nuorisotila Haavi
 Etsivä nuorisotyö

Ulkoistetut palvelut ja ostot
Pertunkaaren liikuntapalvelut
 Ypäjän Yllätys ry.
Joukkoliikenne
 Koulukyydit
Taksi Kankare Oy, Ypäjä
 Palikkalan liityntäliikenne,
Taksi Kankare Oy, Ypäjä
 Linjaliikenne, Vuorisen liikenne Oy,
Loimaa

Tekninen toimiala
Rakennuslautakunta
Tekninen lautakunta
Koulurakennukset
 (ks. peruskoulutus)
Vuokralle annetut rakennukset
 Rivi- ja kerrostaloyhtiöt (ks.
tytäryhteisöt)
 Vanhustentalot
 Yksittäiset osakehuoneistot
 Paloasema
Sosiaalitoimen rakennukset
 Päiväkoti
 Toimintakeskus
Palvelukeskus
 Palvelutalo Valkovuokko
 Palvelukeskus (Ruustinna, Lukkari,
Hoivari)
 Lukkarin ryhmäkoti
Kulttuuritoimen rakennukset
 Kirjastorakennus
 Kotiseutumuseorakennus
 Kesäteatteri
 Veteraanitupa
Muut rakennukset
 Kunnantalo
 Nuorisotila Haavi
Maa- ja metsätilat
Vesihuoltolaitos
 Vesilaitos
 Puhdistamo
 Verkosto ja jäteveden pumppaamo
Palo- ja pelastuspalvelut
 Palotoimi ja väestönsuojelu
Muut palvelut
 Konevarikko ja varastot
 Kaatopaikka
Liikenneväylät
Puistot ja yhteiset alueet
 Caissaniemi
 Puistot
 Liikunta-alueet
 Talastupa
 Rautarinne
Ulkoistetut palvelut ja ostot
Tekniset ylläpitosopimukset
 Auraus
 Hiekoitus
Rakennusvalvonnan ja
ympäristönsuojelun palvelut, Loimaan
kaupunki
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Kuntakonserni, -yhtymät, yhteisöt ja muu toiminta
Kuntalain 6 §:n mukaisesti yhteisö, jossa kunnalla on kirjanpitolain (1336/1997) 1 luvun 5 §:ssä tarkoitettu määräysvalta, on
kunnan tytäryhteisö. Kunta tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin. Kunnan toiminta käsittää kunnan ja kuntakonsernin
toiminnan lisäksi osallistumisen kuntien yhteistoimintaan sekä muun omistukseen, sopimukseen ja rahoittamiseen perustuvan
toiminnan.
Ypäjän kuntakonserniin, -yhtymäomistuksiin ja osakkuusyhteisöihin kuuluivat 31.12.2017 seuraavat:
 Kuntayhtymät, tytär- ja osakkuusyhteisöt
Tytäryhteisöt
Asunto Oy Kurjenlento, Ypäjä 100 %
Asunto Oy Tolminrivi, Ypäjä 100 %
Ypäjän Lämpö Oy, Ypäjä 100 %

Kuntayhtymät
Lounais-Hämeen koulutusky. Forssa 4,41 %
 Forssan ammatti-instituutti
 Koulutuspalvelu Faktia Oy

Osakkuusyhteisöt
Asunto Oy Soininmäki,
Ypäjä 28 %

Forssan seudun hyvinvointiky. Forssa 4,08 %
 Loimijoen kuntapalvelut Oy, LOIKU, sidosyksikkö

Kiinteistö Oy Ypäjän opiskelija-asunnot, Ypäjä 53,34 %
Hämeen liitto, Hämeenlinna 1,41 %
 Hämeen kesäyliopisto
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ky., Hämeenlinna 0,46 %
 Apuvälinekeskusliikelaitos
Vammaisalan osaamiskeskus Eteva ky.
Mäntsälä 0,09 %

Muut omistukset
Ypäjän Hevosopisto, Ypäjä 8,3 % (Forssa, Jokioinen, Ypäjä kuntaomistus 25 %)
Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy, Forssa 1,98 %

Ypäjän Hevossairaala Oy,
Ypäjä 28 %
Asunto Oy Sepänpirtti,
Ypäjä 24 %
Asunto Oy Kartanonmäki,
Ypäjä 20 %
Asunto Oy Ypäjän
Helorinne,
Ypäjä 20 %
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Toiminnan vuosikello

Tammi
Helmi
Maalis
Huhti
Touko
Kesä
Heinä

Elo

Syys
Loka

Marras

Joulu

Kunnan vuosikohtainen johtaminen strategian, toimeenpano-ohjelman ja talousarvion mukaisesti
Markkinointiviestinnän painopisteiden valinta
Koulutoimen kevätlukukausi alkaa
TYKY/TYHY-toimintavuosi alkaa
31.3. mennessä edellisen vuoden tilinpäätös toiminnan- tilintarkastajille (KuntaL. 113 §)
31.3. lomanmääräytymiskausi päättyy
Kesäloma- ja virastosulkusuunnittelu
31.5. mennessä edellisen vuoden tilinpäätös tarkastettuna toiminnan- ja tilintarkastajilta (KuntaL 113 §)
30.6. mennessä valtuusto käsittelee ja päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta (KuntaL. 113 §)
Lomien keskittäminen keskeisimmille lomakuukausille
Virastosulku 3-4 viikkoa heinäkuussa
Kesätyöntekijät
Finnderby-tapahtuma
Seuraavan vuoden talousarviovalmistelu käynnistyy
Kunnanhallitus asettaa kokouksessaan seuraavan talousarvion aikataulun ja raamit ennusteiden mukaan (verot,
toimintatuotot, valtionosuudet), sekä ohjeistaa toimialat
Pertun Päivät ja Ypäjän Yö -tapahtumat
Koulutoimen syyslukukausi alkaa
Toimialat suunnittelevat seuraavan talousarviovuotensa rahankäytön ja käsittelevät ne lautakunnissaan
Hallitus käsittelee seuraavan vuoden budjettiluonnoksen (yli- vai alijäämäisyyden ennakoinnin näkökulmasta) ja tekee
muutoksia toimialojen rahankäyttöön
Lokakuun puolivälissä toimialojen tarkennetut budjettiluvut valmiit
Kuntastrategian toimeenpano-ohjelman päivittäminen seuraavalle vuodelle
Kuntamarkkinat Kuntatalolla
Suomenratsujen kuninkaalliset Ypäjän Hevosopistolla
17.11. mennessä valtuusto vahvistaa seuraavan vuoden tuloveroprosentin (VeromenettelyL. 91a §) Verohallinnolle
Valtuuston talousarvio- ja toimeenpanosuunnitelmaseminaari, talousarvion muutokset
Joululoma- ja virastosulkusuunnittelu
Markkinointiviestinnän painopisteet tulevalle vuodelle
31.12. mennessä valtuusto vahvistaa seuraavan vuoden talousarvion (KuntaL 110 §)
Lomien keskittäminen
Joulun ja vuodenvaihteen virastosulku 2-3 viikkoa
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VIITTEET
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Aro Timo ja Rasmus, Forssan seudun nykytila-analyysi, syksy 2017
Hevosalan osaamiskeskus, Hippolis Ry. Uudistuva hevostalous -hanke, 2016
Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Hämeen alueelliset kehitysnäkymät, syksy 2017
Hämeen Liitto, Hämeen maakuntasuunnitelma 2040,
Hämeen Liitto, Hämeen maakuntasuunnitelma 2018-2021
Hämeen Yrittäjät, Kuntastrategia-arvio, Ypäjä, 2017
Kuntalaki 410/2015
Kuntaliitto, Kuntaliiton strategia 2017-2021 tausta-aineistoineen
Kuntaliitto, Kunnat 2021 -kehittämisohjelma, 2016
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma Forssan seudulla 2017-2021
Opetushallitus, esi-, perus ja lisäopetuksen perusteet ja uudet opetussuunnitelmat, 2016
Suomen Yrittäjät, Finnvera Oy, Työ- ja elinkeinoministeriö, PK-Yritysbarometri, seuturaportteineen, syksy 2017
Tutkimus- ja analysointikeskus TAK Oy, Matkailun tulo- ja työllisyysvaikutukset – Forssan seutukunta, syksy 2017
Työ- ja elinkeinoministeriö, Alueelliset kehitysnäkymät, syksy 2013, tausta-aineistoineen
Työ- ja elinkeinoministeriö, Alueelliset kehitysnäkymät, syksy 2017, tausta-aineistoineen
Ypäjän kunta, varhaiskasvatussuunnitelma 2017
Ypäjän kunta, strategia 2020

