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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
Kokousaika: 

 
14.12.2017 klo 18.30 – 20.34 

Kokouspaikka: Kunnanvirasto, Perttulantie 20, Ypäjä 
 
Läsnäolo: 
 
Kunnanvaltuuston jäsenet 

 
 
Varajäsenet 

    Vasemmistoliitto r.p. 

1  Ahonen Tapio 2.vpj. KOK 1  Aaltonen Jukka 

2  Alanko Matti KESK   

3  Hepomaa Jari pj. KOK  Kansallinen Kokoomus r.p. 

4  Jaakkola Sampsa KOK 1  Kähkönen Kalle 

5  Jokio Mirja SDP 2  Hollo Markus 

6  Kaunela Olli-Pekka KESK 3  Hirvonen Elina 

7  Käpylä Taneli 1.vpj. KESK 4  Kantonen-Heikkilä Heli 

8  Laine Päivi KESK 5  Paija Hannu 

9  Leppälahti Markku KESK 6  Ojala Tomi 

10  Leppänen Keijo KESK   

11  Levomäki Heikki KESK  Suomen Keskusta r.p. 

12  Lundström Juha VIHR 1  Vähämäki Mikko 

13  Mäntynen Jenni VIHR 2  Paloposki Jouni 

14  Oja Vesa VAS 3  Mäenpää Juha 

15  Palonen Pirjo-Riitta SDP 4  Ruusiala Maarit 

16  Romu Susanna KESK 5  Alanko Johanna 

17  Rämö Jari KESK 6  Lehtinen Hannu 

18  Saarikoski Virve KOK 7  Lyytinen Kirsi 

19  Saastamoinen Markku KOK 8  Seppä Kristiina 

20  Varjorinne-Mäkeläinen Janika SDP 9  Lipponen Pirkko 

21  Vääri Anni KOK   
    Suomen Sosialidemokraattinen puolue r.p 

   1  Hyrsylä Jukka 

   2  Reittonen Tero 

   3  Nieminen Veikko 
     
    Vihreä Liitto r.p. 

   1  Herd Pirkko 

   2  Jussila Tanja 

Muut 
Kunnanhallituksen jäsenet 

 
Viranhaltijat 

 Herd Pirkko  Sam Vuorinen Vt. kunnanjohtaja 

Nuorisovaltuuston edustaja  Pirjo-Maarit Hellman Taloussihteeri, pöytäkirjanpitäjä 

 Eetu Niemi  Jouko Käkönen Tekninen johtaja 

  Heikki Vainio Sivistystoimen toimialapäällikkö/rehtori 

   

 
Vakuudeksi    

 Jari Hepomaa  Pirjo-Maarit Hellman 
 Puheenjohtaja  Pöytäkirjanpitäjä 
Pöytäkirjan tarkastus   
    
 Päivi Laine  Markku Leppälahti 
 Pöytäkirjan tarkastaja  Pöytäkirjan tarkastaja 
    
Pöytäkirjan 
nähtävänäpito 

Päätöksen mukaan § 54   

   Maarit Anttila 
   Ilmoitustaulunhoitaja 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 

KV 53 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

Selostus: Kuntalain 108 § määrittää yksiselitteisesti, että kunnan ilmoitukset saate-
taan tiedoksi julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa 
koskevista säännöksistä muuta johdu, sekä tarpeen vaatiessa muulla 
kunnan päättämällä tavalla. 
 
Kuntalain 94 §:n mukaan valtuuston kutsuu koolle puheenjohtaja. Kutsus-
sa on ilmoitettava käsiteltävät asiat sekä kokousaika ja -paikka.  Kokous-
kutsu on lähetettävä vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta sähköi-
sesti. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava yleisessä tietoverkos-
sa. 
 
Em. sähköisten ilmoitusten ensisijaisuusperiaate laissa on kumonnut Ypä-
jän kunnanvaltuuston työjärjestyksen 10 §:n, jonka mukaan valtuuston 
kokouksen ajasta ja paikasta tiedotetaan ennen kokousta myös niissä 
paperisissa tiedotusvälineissä, joissa valtuusto on päättänyt kokouksistaan 
ilmoittaa. Lainmuutoksen myötä valtuuston ei tarvitse enää päättää ilmoi-
tusmenettelystä, vaan kunnanhallitus voi ottaa lain määrittämän ensisijai-
suusperiaatteen rinnalle kunnassa muita tarpeellisiksi katsomiaan tiedo-
tustapoja. 
 
Kunnanhallitus on kokouksessaan 8.8.2017 kunnan ilmoituksista päättä-
essään huomioinut kunnan ilmoitusten tiedoksi saattamisessa kunnan 
väestötilanteen. Kuntalaisista 26,5 prosenttia oli 31.12.2016 yli 64-
vuotiaita. Hallituksen päätöksen mukaisesti kunnan ilmoitukset julkaistaan 
valtuustokaudella 2017 - 2021 ensisijaisesti kunnan virallisilla kotisivuilla 
www.ypaja.fi/hallinto/ilmoitustaulu ja toissijaisesti Seutu-Sanomissa sekä 
Ypäjäläisessä. 
 
Kuntalain 103 §:n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään 
kaksi kolmasosaa (14/21) valtuutetuista on läsnä. Valtuuston työjärjestyk-
sen 12 § mukaan kunnanhallituksen puheenjohtajan ja kunnanjohtajan on 
oltava läsnä valtuuston kokouksessa, mutta heidän poissaolonsa ei estä 
asioiden käsittelyä. Lisäksi kunnanhallituksen jäsenillä on läsnäolo-oikeus 
(muut kuin valtuutetut). Mainituilla on oikeus ottaa osaa keskusteluun, 
muttei päätöksentekoon, jolleivat ole valtuutettuja. 
 
Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty kunnanvaltuuston varsinaisille jä-
senille ja läsnäololuettelossa mainituille muille sähköisesti 8.12.2017. Ko-
kouksesta on tiedotettu kunnan internetsivuilla, kunnan julkisten kuulutus-
ten ilmoitustaululla sekä Forssan Lehdessä julkaistulla ilmoituksella 
8.12.2017. 

  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 



YPÄJÄN KUNTA   PÖYTÄKIRJA s. 111 
Kunnanvaltuusto   14.12.2017  7/2017 
 

 

Pöytäkirjan tarkastus: 

 
KV 54 § Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänäpito sekä ääntenlaskijat  
 
Selostus: KH 8.8.2017 121 § 

 
”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. -- 
 
Ypäjän kunnan hallintosäännön 17 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan ja 
pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämällä tavalla sekä päättä-
mänä aikana ja paikassa siten, kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin 
on ilmoitettu. -- 
 
Kuntalain muututtua 1.6.2017 lukien mm. päätösten tiedoksiantoa koske-
vilta osin (ks. 140 § yllä), on pöytäkirjan nähtävänä pidossa siirrytty em. 
päätöksen 9.2.2015 32 §:n sijaan kuntalain mukaiseen käytäntöön. Lakita-
soista tekstiä tarkemmat kuntakohtaiset käytänteet tulisi edelleen määrätä 
kuitenkin kunnan hallintosäännössä. Ypäjän kunnan hallintosäännön päivi-
tys on kesken. 
 
Lisäksi päätösten nähtävänä pidossa on syytä huomioida kunnan väestöti-
lanne. Kuntalaisista 26,5 prosenttia oli 31.12.2016 yli 64-vuotiaita. 
 
Päätösehdotus: 
1. -- valtuuston kokouspöytäkirjat tarkastetaan ja allekirjoitetaan kolmen 

päivän kuluessa kokouksesta. 
2. Pöytäkirjantarkastajat voivat ilmoittaa myös sähköisesti pöytäkirjan 

hyväksymisestä, jolloin pöytäkirja varmennetaan heidän allekirjoituksil-
la myöhemmin, mutta viipymättä 

3. -- valtuuston kokouspöytäkirjat pidetään jatkossa ensisijaisesti yleisesti 
nähtävillä kunnan internetsivuilla os. 
www.ypaja.fi/fi/hallinto/esityslistat_ja_poytakirjat: --valtuuston pöytäkir-
ja viimeistään kokouksen jälkeisenä torstaina klo 09.00 alkaen. Pyhä-
päivinä/vast. nähtävänäpito alkaa seuraavana arkipäivänä. 

4. -- valtuuston kokouspöytäkirjat pidetään jatkossa toissijaisesti nähtävil-
lä kunnanviraston yhteispalvelupisteellä: -- viimeistään kokouksen jäl-
keisenä torstaina klo 09.00-13.00. Pyhäpäivinä/vast. nähtävänäpito al-
kaa seuraavana arkipäivänä. 
 

Päätös: 
Päätösehdotus hyväksyttiin --. 
 
-- 
1. Valtuusto valitsee keskuudestaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka 
toimivat samalla ääntenlaskijoina. 
 
2. Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan MA 18.12.2017 klo 09.00-
15.00 virastotalolla. Tarkastettu pöytäkirja pidetään sähköisesti nähtävänä 
20.12.2017 klo 09.00 alkaen kunnan yleisillä internetsivuilla ja kunnanvi-
raston palvelupisteellä klo 09.00-13.00. Pöytäkirjan katsotaan tulleen ylei-
sesti tietoon 28.12.2017. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

Käsittelystä:  
  
Päätös: 1. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Päivi Laine ja Markku Leppälahti. 

2. Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
KV 55 § Käsittelyjärjestys 

 
Selostus: Kuntalain 93 §:n mukaan kunnanhallituksen on valmisteltava valtuustossa 

käsiteltävät asiat. Saman lain 95 §:n mukaan valtuusto voi käsitellä vain 
näin valmistellun ja kokouskutsussa mainitun asian. 
 
Jos asia on luoteeltaan kuitenkin kiireellinen, eikä siitä näin ollen ole mai-
nintaa kokouskutsussa, valtuusto voi yksinkertaisella enemmistöllä päät-
tää ottaa sen käsiteltäväkseen. Tuolloinkin asian tulee olla vähintään käsi-
telty kunnanhallituksessa. Jos asiaa ei ole lainkaan valmisteltu, päätös 
asian ottamisesta käsiteltäväksi on tehtävä valtuustossa yksimielisesti. 
 
Ypäjän kunnan hallintosäännön 9 §:n mukaan asiat käsitellään esityslistan 
mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. 

  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
KV 56 § Sidonnaisuuksien ilmoittaminen 

 
Aiempi käsittely: Tarkastuslautakunta 19.9.2017 18 § 
  
Selostus: 
 
 
 
 
 

”Kuntalain 84 §:n mukaan kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on teh-
tävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elin-
keinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä 
varallisuudestaan sekä muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä 
luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa. 
Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja maan-
käyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimieli-
men jäseniä, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohta-
jia, kunnanjohtajaa, pormestaria ja apulaispormestaria sekä kunnanhallituk-
sen ja lautakunnan esittelijää. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kulu-
essa siitä, kun henkilö on valittu tehtäväänsä. 
Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitus-
velvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi.  
Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, 
jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. 
 
Päätösehdotus: 
Kunnanjohtaja esittelee sidonnaisuusilmoitusten käytännön toteutusta ja 
tilannetta jätetyistä ilmoituksista. 
 
Tarkastuslautakunta  
- hyväksyy saadut sidonnaisuusilmoitukset 
- pyytää seuraavia ilmoitusvelvollisia täydentämään ilmoitustaan: 

o xx 
- saattaa hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi 
- päättää julkaista hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset kunnan kotisivuilla 
 
Käsittelystä: 
Kunnanjohtaja selvitti sidonnaisuustietojen tilannetta. Tietoja on pyydetty 45 
henkilöltä. Noin kolmannekselta ei ole vielä saatu tietoja. 
 
Päätös: 
Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi sidonnaisuustietojen keräilytilanteen 
ja hyväksyi saadut tiedot. Lisäksi edellytettiin niiltä, jotka eivät ole vielä tieto-
ja antaneet, antamaan tiedot pikaisesti, viimeistään syyskuun loppuun men-
nessä. Tiedot julkaistaan heti lokakuun alussa kunnan kotisivuilla ja anne-
taan valtuustolle tiedoksi lokakuun kokouksessa. Kunnanjohtajalle annetaan 
valtuus hankkia täydennystiedot sekä korjata annettuja tarvittavilta osin.” 
-- 
 
Valtuustolle saatetaan 14.12.2017 tiedoksi sidonnaisuusilmoitustilanne. 

  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
KV 57 § Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaali 

 
Aiempi käsittely: 
 

KH 
KH 

8.8.2017 127 § 
21.11.2017 237 § 

  
Selostus: 
 
 

”Suomen Kuntaliitto on kuntatoimialan edunvalvoja, kehittäjäkumppani 
sekä asiantuntija- ja tietopalvelujen tarjoaja. Kuntaliiton jäseniä ovat Suo-
men kunnat ja kaupungit, toiminnassa ovat mukana myös maakuntien 
liitot, sairaanhoitopiirit, muut kuntayhtymät sekä kuntataustaiset osakeyh-
tiöt. 
 
Kuntaliiton ylin toimielin on Kuntaliiton valtuuskunta. Kuntaliiton valtuus-
kuntaan kuuluu liiton sääntöjen 14 §:n mukaan 76 jäsentä, joiden toimi-
kausi jatkuu niin kauan, kunnes uusi valtuuskunta on järjestäytynyt. Vali-
taan 66 jäsentä ja 66 varajäsentä jäsenäänestyksellä eli 15.11. - 
31.12.2017 vaalipiireittäin toimitettavalla vaalilla. Vaalipiirit määräytyvät 
samoin kuin eduskuntavaaleissa. 
 
Hämeen vaalipiiristä valitaan jäsenäänestyksessä Kuntaliiton valtuuskun-
taan 5 jäsentä ja 5 varajäsentä suoraan vaalituloksen perusteella. Kunnal-
la on vaalissa kunnan asukaslukua (30.11.2016) vastaava äänimäärä. 
Ypäjän kunnan äänimäärä on 2 398. 
 
Valtuuskuntaan valitaan lisäksi 9 jäsentä ja 9 varajäsentä tasauspaikoilta. 
Kuntaliiton valtuuston vaalilautakunta laskee ja jakaa tasauspaikat puolu-
eiden kesken puolueiden ehdokaslistojen saamien valtakunnallisten ääni-
määrien perusteella. Tämän jälkeen määritellään mihin vaalipiiriin puolu-
een saama tasauspaikka menee. Lisäksi Ahvenanmaan maakunnasta 
valitaan yksi jäsen ja varajäsen. 
 
Hämeen vaalipiirin kuntapäiväkokous on nimennyt ehdokaslistat 6.9.2017. 
Ypäjän kuntaa Lahdessa 6.9.2017 pidetyillä Hämeen vaalipiirikohtaisilla 
kuntapäivillä edusti kunnanjohtaja (KH 8.8.2017 127 §). Kuntaliiton val-
tuuston vaalilautakunta on vahvistanut kuntapäiväkokouksien nimeämät 
ehdokaslistat ja laatinut vaalipiireittäin ehdokaslistojen yhdistelmän. Hä-
meen vaalipiirin ehdokaslistojen yhdistelmä lähetetään esityslistan oheis-
materiaalina. 
 
Vaali on suljettu suhteellinen listavaali. Äänestyslippuun merkitään sen 
ehdokaslistan numero, jolle ääni annetaan. Kunnan äänestystulos laske-
taan jakamalla kunnan asukasluku kokouksessa läsnä olevien valtuutettu-
jen lukumäärällä ja kertomalla osamäärä ehdokaslistan saamalla ääni-
määrällä. Saadut ehdokaslistojen äänimäärät pyöristetään kokonaislu-
kuun. Vastaavalla tavalla lasketaan ja pyöristetään kokonaislukuun tyhjät 
äänet. 
 
Valtuuston sihteeri vie kunnan äänestystuloksen eli kunnasta ehdokaslis-
toille annetut asukasluvun ja valtuutettujen määrän mukaan lasketut ääni-
määrät Kuntaliiton sähköiseen äänestysjärjestelmään kuntakohtaisen lin-
kin kautta 31.12.2017 mennessä. Kuntaliiton valtuuskunnan vaalin tulos 
lasketaan ja vahvistetaan Kuntaliiton valtuuston vaalilautakunnan kokouk-
sessa 16.1.2018, laskentoja ei suoriteta valtuuston kokouksessa. 
 
Päätösehdotus: 

 Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se toimittaa suljetuin lipuin Suo-
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Pöytäkirjan tarkastus: 

men Kuntaliiton valtuuskunnan vaalin kokouksessaan 14.12., jossa äänen 
voi antaa Hämeen vaalipiirin ehdokaslistojen yhdistelmässä olevalle ehdo-
kaslistalle. 
 
Päätös: 
Päätösehdotus hyväksyttiin.” 
-- 
 
Valtuusto suorittaa vaalin. 
 

Käsittelystä: Valtuusto toimitti suljetuin lipuin Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaalin. 
Kokouksessa pidettiin 18.55 – 19.00 tauko, jonka aikana ääntenlaskijat 
suorittivat äänten laskun. 
Toimitetussa vaalissa ehdokaslistat saivat seuraavan mukaiset äänet ja 
vertailuluvun mukaiset äänimäärät: 
 
Ehdokaslista                                    Äänet                                   Äänimäärä 
 
Numero 2 Vihreä liitto                      5                                           571 
Numero 3 Kansallinen Kokoomus   4                                           457 
Numero 4 Suomen Sosiali- 
demokraattinen Puolue                   1                                           114 
Numero 5 Vasemmistoliitto             1                                           114 
Numero 6 Perussuomalaiset           0                                               0 
Numero 7 Suomen Kristillis- 
demokraatit                                     0                                                0 
Numero 8 Suomen Keskusta          9                                          1028  
Hylätty                                             1                                            114 
 
Yhteensä                                       21                                          2398 

  
Päätös: Valtuusto vahvisti vaalin tuloksen. Äänimäärät tallennetaan Suomen Kun-

taliiton vaalijärjestelmään. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
KV 58 §  Talousarvio 2018, taloussuunnitelma 2018 – 2020, investointisuunni-

telma 2018 - 2021 
 

Aiempi käsittely: KH 
KH 
KH 

2.11.2017 223 § 
21.11.2017 238 § 
4.12.2017 247 § 

 
 ”Esitellään vuodelle 2018 talousarvioluonnos, joka on toimitettu oheisma-

teriaalina. 
 
Sekä vuoden 2016 että 2017 talousarviot ovat olleet alijäämäisiä. Valtion-
osuusennuste vuodelle 2018 on noin 600.000,00 euroa pienempi verrattu-
na vuoden 2017 talousarvioon. Valtionosuuksien pudotuksella on merkit-
tävä vaikutus vuoden 2018 talousarvioluonnoksen alijäämän määrään. 
 
Toimialajohtajat ovat kuultavina kokouksessa. 
 
Päätösehdotus: 
Kunnanhallitus asettaa säästötavoitteen talousarviovuodelle 2018 ja vel-
voittaa johtoryhmää tarkentamaan lopullisen talousarvion sen mukaisesti. 
Käsittelyä jatketaan kunnanhallituksessa 21.11.2017. 
 
Käsittelystä: 
Kunnanjohtaja ehdotti muutetusti, että kunnanhallitus asettaa 300.000,00 
euron säästötavoitteen talousarviovuodelle 2018 ja velvoittaa johtoryhmää 
tarkentaman lopullisen talousarvion sen mukaisesti. Käsittelyä jatketaan 
kunnanhallituksessa 21.11.2017. 
 
Päätös: 
Päätösehdotus hyväksyttiin.” 
-- 
 
Johtoryhmä kokoontui 13.11.2017 ja kävi läpi eri toimialojen budjettiva-
rauksia.  Toimintatuottojen lisäyksiä ja toimintakuluista saatavia säästöjä 
tarkennettiin.  
 
Tarkennettu talousarvioluonnos on toimitettu oheismateriaalina. Toimiala-
johtajat ovat kokouksessa kuultavina. 
 
Kunnanhallitus toteaa johtoryhmän talousarvioehdotuksen vuodelle 2018 
ja velvoittaa lautakunnat tarkennuksiin. Lopullinen talousarvioehdotus 
valmistellaan kunnanhallituksessa 4.12.2017. 
 
Päätösehdotus: 
Kunnanhallitus toteaa johtoryhmän talousarvioehdotuksen vuodelle 2018 
ja velvoittaa lautakunnat tarkennuksiin. Lopullinen talousarvioehdotus 
valmistellaan kunnanhallituksessa 4.12.2017. 
 
Päätös: 
Päätösehdotus hyväksyttiin.” 
-- 
 
Talousarvion toimintatuottoja ja -kuluja on tarkennettu 21.11. tilanteesta. 
Merkittävimmät tarkennukset: 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 päivitetty ennuste lisää Ypäjän osalta valtionosuutta n. 47.000 eu-
roa edelliseen verrattuna 

 lomituspalvelujen hallinnosta vähennetään yksi lomituspalveluoh-
jaajan toimi, kustannusvaikutus 39.000 euroa 

 Levän koulua esitetään suljettavaksi 1.8.2018, säästövaikutus n. 
42.000 euroa. 

 
Talousarvion 2018 vuosikate on 72.500 euroa, poistot 600.300 euroa ja 
tilikauden alijäämä 515.100 euroa. 
 
Tarkennettu talousarvio 2018, taloussuunnitelma 2018 – 2020 sekä inves-
tointisuunnitelma 2018 – 2021 on esityslistan liitteenä 26. 
 
Päätösehdotus: 
Kunnanhallitus esittää vuoden 2018 talousarvion, taloussuunnitelman 
2018 – 2020 sekä investointisuunnitelman 2018 – 2021 valtuustolle hy-
väksyttäväksi. 
 
Käsittelystä: 
Kunnanhallituksen puheenjohtaja ehdotti muutetusti, että kunnanhallitus 
esittää vuoden 2018 talousarvion, taloussuunnitelman 2018 – 2020 sekä 
tarkennetun investointisuunnitelman 2018 – 2021 valtuustolle hyväksyttä-
väksi. 
 
Päätös: 
Päätösehdotus hyväksyttiin.” 
 
-- 
 
Valtuusto kuulee selostuksen talousarviosta vuodelle 2018, taloussuunni-
telmasta vuosille 2018 – 2020, sekä investointisuunnitelmasta vuosille 
2018 – 2021. Materiaali on liitteenä 17. 
 
Valtuusto päättää em. asiakirjojen hyväksymisestä. 

  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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KV 59 § Ypäjän kunnan strategia 2018 – 2021 ja toimeenpano-ohjelma 2018 

 
Aiempi käsittely: KH 

KH 
KH 
KH 

8.8.2017 136 § 
31.8.2017 179 § 
24.10.2017 213 § 
4.12.2017 248 § 

   
Selostus: ”Kuntalain 37 §:n mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa val-

tuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. 
 
Kuntastrategiassa tulee huomioida ainakin: 
 

 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 tule-
vista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtä-
vien toteuttamiseen. Kuntastrategiassa tulee määritellä myös sen toteutu-
misen arviointi ja seuranta. Lisäksi kuntalain 110 §:n mukaisesti talousar-
vio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa 
ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Kuntastrategia 
tarkistetaan vähintään kerran valtuuston toimikaudessa. 
 
Ypäjän kunnan strategia tulee tarkastaa valtuustokaudelle 2017 - 2021. 
Käytännön tavoitteena on luoda toiminta- ja johtamisjärjestelmälle kunta-
lain 37 §:n mukainen pitkän aikavälin ohjausasiakirja sisältäen konkreetti-
sen toimintaohjelman jokaiselle valtuustokauden vuodelle erikseen. Toi-
mintaohjelma ja talousarvio laaditaan saumattomasti. Kuntastrategian 
oheen laaditaan valtuustokaudelle kunnan markkinointi- ja viestintäsuunni-
telma. Suunnitelma niin ikään konkretisoidaan vuosittaisessa toimintaoh-
jelmassa. Em. kokonaisuudella kunta toteuttaa sekä perustoiminnassaan 
että markkinointiviestinnässään valtuuston päättämiä suuntaviivoja ja pai-
nopisteitä. Suunnitelmalla on kokonaisuudessaan kytkös seutukunnalli-
seen ja maakunnalliseen elinvoimastrategiaan.  
 
Strategiatyötä ohjaa luottamushenkilöistä koostuva ohjausryhmä, jossa on 
mukana kunnan johtoryhmä. Mm. kuntalaisia, yrittäjiä ja eri alueellisia yh-
teisöjä kuullaan valmistelutyön aikana. 
 
Päätösehdotus: 
1. Kunnanhallitus käynnistää strategiatyön valtuustokaudelle 2017 - 2021 

ja nimeää tarpeellisekseen katsomansa määrän edustajia ohjausryh-
mään kaikista valtuustoryhmistä. 

2. Kunnanhallitus kartoittaa aloitusajankohtia kaksipäiväiselle strategia-
työn aloitukselle elo-syyskuuksi. 

 
Päätös: 
Päätösehdotus hyväksyttiin. Ohjausryhmään nimetään valtuustoryhmien 
puheenjohtajat sekä lisäksi kunkin ryhmän asettama lisäjäsen, 
jonka valinnassa on huomioitu sukupuolten tasa-arvo. 



YPÄJÄN KUNTA   PÖYTÄKIRJA s. 120 
Kunnanvaltuusto   14.12.2017  7/2017 
 

 

Pöytäkirjan tarkastus: 

2. Asian käsittelyä jatketaan kunnanhallituksessa ohjausryhmän henkilö-
valintojen jälkeen.” 
-- 
 
”- Kuntastrategiatyön aloitusajankohta elo-syyskuulle 2017 

 
KH 8.8.2017 136 § päätöksen mukainen kuntastrategian ohjausryhmä on 
asetettu: 
▪ KESK: Markku Leppälahti, Päivi Laine 
▪ KOK: Tapio Ahonen, Virve Saarikoski 
▪ SDP, VAS: Mirja Jokio, Vesa Oja 
▪ VIHR: Jenni Mäntynen, Juha Lundström 
▪ Kunnan johtoryhmä 

 
Päätös: 
Merkittiin tiedoksi.” 
-- 
 
”- Loppuvuoden kokousaikataulut vrt. strategia- ja talousarviotyö 
 
Talousarvion, kuntastrategian, budjetin sekä kunnallis- ja kiinteistö-
veroprosenttien loppuvuoden käsittely- ja kokousaikataulut tulee limittää 
järkevästi. Esitys aikatauluista on seuraava: 
 
▪ Kunnanhallitus TI 14.11. esitetään pidettäväksi TO 2.11. klo 18:00, ai-

heena kunnallis- ja kiinteistöveroprosentit esitettäväksi valtuustolle (mää-
räaika Verohallinnolle 17.11., VeromenettelyL 91 a §) 

▪ Kunnanvaltuusto KE 15.11., klo 18:30 kunnallis- ja kiinteistö-
veroprosenteista päättäminen 

▪ Kunnanhallitus TI 21.11., klo 18:00 aiheena budjetin ja talousarvion 
säästöt ja leikkaukset, talouden tasapainottamis-toimenpiteet 

▪ Kunnanhallitus MA 4.12., klo 18:00 esitys valtuustolle strategiasta ja ta-
lousarviosta, kunnanhallituksen kevään kokous-ajat 

▪ Kunnanvaltuusto 14.12., klo 18:30 strategian ja talousarvion käsittely 
 

Päätösehdotus: Hyväksytään 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
-- 
 
Ypäjän kunnan strategian valmistelu on aloitettu ohjausryhmän johdolla 
8.9.2017, jonka jälkeen on pidetty kuulemistilaisuuksia teemoittain: 
▪ 12.9.2017 kyläyhdistykset 
▪ 15.9.2017 lapsiperheet ja nuoret 
▪ 21.9.2017 yrittäjyys 
Strategian valmistelu on saatettu päätökseen valtuuston strategiaseminaa-
rissa 31.10.2017. 
 
Päätösehdotus: 
Kunnanhallitus esittää Ypäjän kunnan strategian 2018 – 2021 ja toimeen-
pano-ohjelman 2018 valtuustolle hyväksyttäväksi (liite 27). 
 
Päätös: 
Päätösehdotus hyväksyttiin.” 
-- 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

Kunnanvaltuusto kuulee esittelyn Ypäjän kunnan strategiasta vuosille 
2018-2021 sekä sen toimeenpanosuunnitelmasta vuodelle 2018. Materi-
aali on liitteenä 18. 

  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
KV 60 § Henkilöstöraportti 2016 
   
Aiempi käsittely: KH 28.2.2017 31 § 
 KH          4.12.2017 250 § 
 
Selostus:  ”Työ- ja elinkeinoministeriön kirjanpitolautakunnan kuntajaosto määrittelee 

yleisohjeissaan kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakerto-
muksen laatimisesta sekä kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen liitetie-
doista tasekirjassa esitettävät kunnan henkilöstöä koskevat tiedot.  
 
”Toimintakertomuksessa esitetään henkilöstömäärä, sen kokonaismuutos 
tilinpäätösvuonna, palkkojen ja palkkioiden kokonaissumma tilikaudelta 
sekä mahdolliset olennaiset muutokset henkilöstöä koskevissa tunnuslu-
vuissa. Tehtäväkohtainen henkilöstömääräselvitys annetaan liitetiedoissa. 
Erillisessä henkilöstötilinpäätöksessä ilmoitettujen henkilöstöä koskevien 
tunnuslukujen ja muiden tietojen tulee olla yhtäpitäviä kaikkien niihin liitty-
vien toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksessä esitettyjen tietojen kans-
sa.” 
 
Ypäjän kunnassa tasekirjaan on sisällytetty myös siihen kuulumattomia 
henkilöstöraportin tietoja. Selkeämpi menettelytapa on erillisen henkilöstö-
raportin laatiminen tilinpäätöksen jälkeen.  
 
Päätösehdotus: 
Edellä asiakohdassa esitettyyn perustuen kunnanhallitus hyväksyy, 
että selkeämmäksi menettelytavaksi, koskien henkilöstöraportin 
eriyttämistä tasekirjasta, on nähtävä erillisen henkilöstöraportin laatiminen 
tilinpäätöksen jälkeen.  
   
Muutettu menettelytapa aloitetaan koskemaan näin ollen tilikauden 
2016 tilinpäätöstä ja tasekirjaa. 
 
Päätös: 
Päätösehdotus hyväksyttiin.” 
-- 
 
Henkilöstöraportti 2016 on esityslistan liitteenä 28. 
 
Päätösehdotus: 
Henkilöstöraportti merkitään tiedoksi myös valtuustolle. 
 
Päätös: 
 
Päätösehdotus hyväksyttiin.” 
-- 
 
Valtuusto kuulee esittelyn vuoden 2016 henkilöstöraportista. Materiaali on 
liitteenä 19. 

  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
KV 61 § Muut esille tulevat asiat 

 
Selostus: Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Jenni Mäntynen luki ääneen ja jätti 

valtuuston puheenjohtaja Jari Hepomaalle Jenni Mäntysen, Juha Lundströ-
min, Pirjo-Riitta Palosen ja Pirkko Herdin allekirjoittaman aloitteen ilotulitera-
joitusten asettamiseksi. Liite 20. 

   
 Aloite lähetetään valtuuston työjärjestyksen 5 §:n mukaisesti valmisteluun. 
 
 -- 
 
 Keskusteltiin Ypäjäläinen-lehden jakelusta. 
    
Käsittelystä: 

 
Päätös: Merkittiin tiedoksi.  
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
KV 62 § Ilmoitusasiat 

 
Selostus: 
 

- 24.1.2018 kuntalaiskuuleminen kouluverkkoasiasta; sisältää Levän 
koulun sulkemisen aikaistamisen 

- 6.2.2018 kunnanhallituksen kokous 
- 15.2.2018 valtuuston kokous 

 
-- 
 
Valtuuston puheenjohtaja Jari Hepomaa kiitti luottamushenkilöitä ja virka-
miehistöä kuluneesta vuodesta sekä toivotti kaikille hyvää joulua ja me-
nestyksekästä uutta vuotta. 
 

Käsittelystä:  
  
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
Valitusohjeet ja muutoksenhakukiellot 
 
VALITUSOHJEET 
 

Seuraavissa asiakohdissa (alla, §) tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa hakea niihin muutos-
ta valittamalla. 
 
Kunnallisvalitus:  
 
Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvolli-
suuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Kuntayh-
tymän viranomaisen päätöksestä kunnallisvalituksen saa tehdä myös kuntayhtymän jäsen-
kunta ja sen jäsen sekä kuntien yhteisen toimielimen päätöksestä sopimukseen osallinen 
kunta ja sen jäsen (Kuntalaki 137 §). 
 

Pykälät: 58 - 60 
 

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista (KuntaL 138 
§). Päätösten katsotaan tulleen yleisesti tietoon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun 
pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa (KuntaL 140 §). Tuolloin myös 30 päivän 
valitusaika alkaa kulua. 

 
Hallintovalitus: 
 
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista (Hallintolainkäyttölaki 
22 §). Päätösten katsotaan tulleen yleisesti tietoon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun 
pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa (KuntaL 140 §).  Tuolloin myös 30 päivän 
valitusaika alkaa kulua. 
 

Pykälät:  
 
Valitukset osoitetaan: 
 

Hämeenlinnan hallinto-oikeus 
Raatihuoneenkatu 1. PL 640 
13111 HÄMEENLINNA 

 
Valituksen sisältö: 
 
Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle va-
litusajan puitteissa ja siinä on ilmoitettava: 
 
1) päätös, johon haetaan muutosta; 
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväk-
si; sekä 
3) perusteet, joilla muutosta vaaditaan. 
 
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyt-
tää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu 
henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. 
Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat 
ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. 
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. 
 
Valituskirjelmään on liitettävä: 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
1) päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä; 
2) todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alka-
misen ajankohdasta; sekä 
3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toi-
mitettu viranomaiselle. 
Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja 

 
MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
 

Seuraavissa asiakohdissa (alla, §) tehdyistä päätöksistä ei saa hakea kuntalain 136 §:n 
mukaan oikaisua, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 
 

Pykälät: 53 – 57, 61 - 62 
 
Seuraavissa asiakohdissa (alla, §) tehdyistä päätöksistä ei saa hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 
mom./muun lainsäädännön mukaan hakea muutosta valittamalla: 
 

Pykälät:  
 
Tätä ohjetta yksityiskohtaisempi oikaisuvaatimusohje liitetään vain asianosaisille tai pyydet-
täessä lähetettyihin pöytäkirjanotteisiin. 
 


