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Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kuntalain 108 § määrittää yksiselitteisesti, että kunnan ilmoitukset saatetaan 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. Kutsussa on ilmoitettava käsiteltävät asiat sekä kokousaika ja -paikka. Kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta sähköisesti. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava yleisessä tietoverkossa.
Em. sähköisten ilmoitusten ensisijaisuusperiaate laissa on kumonnut Ypäjän 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 ilmoitusmenettelystä, vaan kunnanhallitus voi ottaa lain määrittämän ensisijaisuusperiaatteen rinnalle kunnassa muita tarpeellisiksi katsomiaan tiedotustapoja.
Kunnanhallitus on kokouksessaan 8.8.2017 kunnan ilmoituksista päättäessään huomioinut kunnan ilmoitusten tiedoksi saattamisessa kunnan
väestötilanteen. Kuntalaisista 26,5 prosenttia oli 31.12.2016 yli 64vuotiaita. 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 työjärjestyksen 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 jäsenille ja läsnäololuettelossa mainituille muille sähköisesti 7.12.2018. Kokouksesta on tiedotettu kunnan internetsivuilla, kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla 7.12.2018 sekä Seutu-Sanomissa julkaistulla ilmoituksella 5.12.2018.

Käsittelystä:
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastus:

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänäpito sekä ääntenlaskijat
KH 8.8.2017 121 §
”Kuntalain 140 §:n mukaan toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista
säännöksistä muuta johdu. Päätöksen katsotaan tulleen yleisesti tietoon
seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on pidetty näin nähtävänä. -Ypäjän kunnan hallintosäännön 17 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan ja
pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämällä tavalla sekä päättämänä aikana ja paikassa siten, kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin
on ilmoitettu. -Kuntalain muututtua 1.6.2017 lukien mm. päätösten tiedoksiantoa koskevilta osin (ks. 140 § yllä), on pöytäkirjan nähtävänä pidossa siirrytty em.
päätöksen 9.2.2015 32 §:n sijaan kuntalain mukaiseen käytäntöön. Lakitasoista tekstiä tarkemmat kuntakohtaiset käytänteet tulisi edelleen määrätä
kuitenkin kunnan hallintosäännössä. Ypäjän kunnan hallintosäännön päivitys on kesken.
Lisäksi päätösten nähtävänä pidossa on syytä huomioida kunnan väestötilanne. 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 allekirjoituksilla myöhemmin, mutta viipymättä
3. -- valtuuston kokouspöytäkirjat pidetään jatkossa ensisijaisesti yleisesti
nähtävillä kunnan internetsivuilla os.
www.ypaja.fi/fi/hallinto/esityslistat_ja_poytakirjat: --valtuuston pöytäkirja viimeistään kokouksen jälkeisenä torstaina klo 09.00 alkaen. Pyhäpäivinä/vast. nähtävänäpito alkaa seuraavana arkipäivänä.
4. -- valtuuston kokouspöytäkirjat pidetään jatkossa toissijaisesti nähtävillä kunnanviraston yhteispalvelupisteellä: -- viimeistään kokouksen jälkeisenä torstaina klo 09.00-13.00. Pyhäpäivinä/vast. nähtävänäpito alkaa seuraavana arkipäivänä.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin --.
-Valtuusto päättää
1. valita keskuudestaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina.
2. että kokouksen pöytäkirja tarkastetaan MA 17.12.2018 klo 09.00-15.00
virastotalolla. Tarkastettu pöytäkirja pidetään sähköisesti nähtävänä
19.12.2018 klo 09.00 alkaen kunnan yleisillä internetsivuilla ja kunnanviraston palvelupisteellä klo 09.00-13.00. Pöytäkirjan katsotaan tulleen
yleisesti tietoon 27.12.2018.

Pöytäkirjan tarkastus:
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Käsittelystä:
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastus:

1. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jari Rämö ja Virve Saarikoski.
2. Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Käsittelyjärjestys
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 mainintaa kokouskutsussa, valtuusto voi yksinkertaisella enemmistöllä päättää ottaa sen käsiteltäväkseen. Tuolloinkin asian tulee olla vähintään käsitelty 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.
-Esityslistan lähettämisen jälkeen asialuetteloon on lisätty § 43, 44 sekä
sisältöä § 39 kunnanhallituksen kokouksesta 13.12.2018.

Käsittelystä:
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastus:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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KV 38 §

Sidonnaisuusrekisterin ylläpito ja päivitys

Aiempi käsittely

TARLA 28.9.2018 5 §

Selostus:

”Kuntalain 84 §:n mukaan kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on
tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan
elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla
merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.
Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja
maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan
toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa, pormestaria ja apulaispormestaria sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijää. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu tehtäväänsä.
Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi.
Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa,
jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.
Päätösehdotus:
Tarkastuslautakunta pyytää ilmoitusvelvollisia antamaan sidonnaisuustietoihin tulleet mahdolliset muutokset, jonka jälkeen sidonnaisuustiedot toimitetaan kaikilta osin valtuuston tietoon sekä julkaistaan kunnan kotisivuilla. Tiedot pyydetään toimittamaan 15.11.2018 klo 17.00 mennessä. Talouspäällikkö valtuutetaan tarkastuslautakunnan puolesta toimimaan sidonnaisuustietojen ja -rekisterin käytännön asioiden hoitajana.
Päätös:
Hyväksyttiin.”

Käsittelystä:
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastus:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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KV 39 §

Ypäjän kunnan strategian toimeenpano-osa sekä talousarvio 2019, taloussuunnitelma 2019–2021, investointisuunnitelma 2019–2022

Aiempi käsittely

KH
KH
KH
KH
KH

Selostus:

KH 18.9.2018 162 §

18.9.2018 162 §
30.10.2018 188 §
20.11.2018 202 §
4.12.2018 217 §
13.12.2018 235a §

”Talousarviotyö vuodelle 2019 käynnistettiin valtuuston talousarvioseminaarilla 6.9.2018. Seminaarissa keskusteltiin kuntatalouden valtakunnallisesta
tilanteesta sekä Ypäjän kunnan talousnäkymistä ja talouden tasapainottamistoimenpiteistä. Hallintokunnat ja toimielimet huomioivat seminaarin linjaukset työskentelyssään.
Valtuustoseminaarin linjauksen mukaan talousarvion valmistelun lähtökohtana on veroprosenttien pitäminen nykyisellä tasolla. Käyttötalouden kokonaismenot eivät kasva vuoden 2018 talousarviosta lukuun ottamatta palkkojen yleiskorotusten vaikutusta henkilöstömenoihin. Määräaikaisten toimien
jatkamisessa on noudatettava tapauskohtaista harkintaa. Budjetoinnissa
huomioidaan koko konsernin etu ja asetetaan tavoitteet sen mukaisesti.
14.6.2018 päivitetyn valtionosuuksien ennakkolaskelman mukaan kuntien
valtionosuudet vähenevät yhteensä 191 milj. euroa vuodesta 2018 vuoteen
2019. Ypäjän kunnan osalta ennakkolaskelma osoittaa laskua 3,9 %.
Kuntaliiton 13.8.2018 päivitetyn veroennustekehikon mukaan vuonna 2019
Ypäjän verotulot kasvavat 3,8 % vuoden 2018 kertymään verrattuna.
Palkkakustannuksia kasvattaa KVTES:n yleiskorotusten lisäksi kilpailukykysopimuksen lomarahaleikkauksen päättyminen, jonka vaikutus näkyy jo
vuonna 2019. Henkilöstökulujen kasvua kompensoi jonkin verran sosiaalivakuutusmaksuprosenttien lasku.
Lisäksi talousarviossa on varauduttava sosiaali- ja terveydenhuollon maksuosuuksien muutoksiin, jotka tarkentuvat loppuvuoden aikana.
Talousarvion laadintaohje on oheismateriaalina.
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus
1. hyväksyy talousarvion laadintaohjeen ja
2. asettaa taloustavoitteet hallintokuntien ja toimielinten vuoden 2019 talousarviotyölle.
Päätös:
1. Päätösehdotus hyväksyttiin.
2. Kunnanhallitus edellyttää talousarvion laadinnassa tasapainottamistoimenpiteitä. Talousarvio voidaan hyväksyä vuonna 2017 laaditun taloussuunnitelman verran alijäämäisenä.”
KH 30.10.2018 188 §

Pöytäkirjan tarkastus:
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”-Esitellään vuodelle 2019 talousarvioluonnos, joka on liitteenä 36.
Tilikauden alijäämä on 281 000 euroa suurempi kuin vuoden 2018 budjetoitu alijäämä.
Kuluvan vuoden budjettiin verrattuna toimintatuotot ovat 227 000 euroa pienemmät, toimintakulut 232 500 euroa suuremmat, valtionosuudet 180 000
euroa pienemmät ja Kuntaliiton veroennustekehikon mukainen verotulokertymä 356 000 euroa suurempi. Valtionosuuksien pudotuksella sekä sosiaalija terveyspalvelujen kulujen huomattavalla kasvulla on merkittävä vaikutus
talousarvioluonnoksen alijäämän suuruuteen verrattuna sekä vuoden 2018
budjettiin että voimassa olevaan taloussuunnitelmaan vuodelle 2019.
Kokouksessa esitellään listaus toimenpidevaihtoehdoista alijäämän osittaiseksi kattamiseksi (tulo-meno).
Toimialajohtajat ovat kuultavina kokouksessa.
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus asettaa kunta- ja toimialakohtaiset tavoitteet.
Päätös:
Kunnanhallitus edellyttää talousarvion laadinnassa tasapainottamistoimenpiteitä. Talousarvio voidaan hyväksyä vuonna 2017 laaditun taloussuunnitelman verran alijäämäisenä.”
KH 20.11.2018 202 §
”Kunnanhallituksen kokouksen 30.10.2018 188 § mukaisesti hallintokunnat
ovat käyneet läpi toimialakohtaiset tasapainottamistoimenpidevaihtoehdot.
Sivistystoimialan budjettikokous pidettiin 6.11., teknisen toimialan 12.11.
sekä hallinnon ja johtamispalveluiden 13.11. Johtoryhmä on lisäksi tarkentanut ja käsitellyt toimenpiteitä 1.11. ja 15.11.
Kokouksessa esitellään kaksi eri toimenpitein valmisteltua talousarvioluonnosta vuodelle 2019, joista valittavan luonnoksen pohjalta viimeistellään
lopullinen hallintokuntien esitys vuoden 2019 talousarvioksi, taloussuunnitelmaksi vuosille 2019–2021 sekä investointisuunnitelmaksi vuosille 2019–
2022. Asia tulee päätettäväksi seuraavassa kunnanhallituksen kokouksessa. Valmisteluaineisto on oheismateriaalina.
Toimialajohtajat ovat kuultavina kokouksessa.
Päätösehdotus: Kunnanhallitus tarkentaa talousarvion vuodelle 2019
Päätös: Talousarvio vuodelle 2019 tarkennetaan esitetyn luonnosvaihtoehto
1:n mukaisesti.”
KH 4.12.2018 216 §
”Kunnanhallitus on kokouksessaan 20.11.2018 202 § päättänyt yksimielisesti tarkentaa ja viimeistellä talousarvion vuodelle 2019, taloussuunnitelman vuosille 2019–2021 sekä investointisuunnitelman vuosille 2019–2022
Pöytäkirjan tarkastus:
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esillä olleen ensimmäisen luonnosvaihtoehdon mukaisena.
Talousarvion 2019 vuosikate on 580 800 euroa, poistot 570 300 euroa ja
tilikauden ylijäämä 23 200 euroa.
Asiakirjat ovat liitteinä 38-39.
Merkittävimmät tasapainottamistoimenpiteet talousarvio- ja suunnitelmavuosille ovat esillä kokouksessa.
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus
1. Hyväksyy kuntastrategian toimeenpano-osan vuodelle 2019
2. Hyväksyy talousarvion vuodelle 2019
3. Hyväksyy taloussuunnitelman vuosille 2019-2021
4. Hyväksyy investointisuunnitelman vuosille 2019-2022 ja
5. Esittää valtuustolle näiden hyväksymistä.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
KH 13.12.2018 235a §
”Ypäjän kunnanhallitus on kokouksessaan 4.12.2018 217 § hyväksynyt kuntastrategian vuoden 2019 toimeenpano-ohjelman.
Hallinnonalojen laadullisissa, sanallisissa tavoitteissa on kirjastopalveluiden
osuuteen tullut muutoksia vielä 12.12.2018. Tavoitteilla ei ole merkittävää
toiminnallis-taloudellista vaikutusta.
Muutettu teksti on esillä kokouksessa.
Esitys: Kunnanhallitus hyväksyy muutokset.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.”

Liitteet 11, 12
Käsittelystä:

Keijo Leppänen esitti Keskustan valtuustoryhmän päätösehdotuksena, että
valtuusto ei hyväksy vuoden 2019 talousarviossa Caissaniemen kiinteistön
myyntiä, sen sijaan kiinteistö muutetaan leirikeskukseksi.
Kokouksessa pidettiin neuvottelutauko klo 21.30 – 21.40.
Tauon jälkeen Keijo Leppänen teki muutetun päätösehdotuksen, jonka mukaan Caissaniemen kiinteistön myynti voidaan hyväksyä vuoden 2019 talousarviossa, mikäli myyntihinta ei jää alle 600.000 euron.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti lisäehdolla: talousarvioon sisältyvän Caissaniemen kiinteistön myyntiä ei toteuteta, mikäli kauppahinta jää
alle 600.000 euron.
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Ypäjän kunnan henkilöstöraportti vuodelta 2017

Aiempi käsittely

KH

4.12.2018 218 §

Selostus:

KH 4.12.2018 218 §
”Työ- ja elinkeinoministeriön kirjanpitolautakunnan kuntajaosto määrittelee
yleisohjeissaan kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta sekä kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen liitetiedoista tasekirjassa esitettävät kunnan henkilöstöä koskevat tiedot.
Toimintakertomuksessa esitetään henkilöstömäärä, sen kokonaismuutos
tilinpäätösvuonna, palkkojen ja palkkioiden kokonaissumma tilikaudelta
sekä mahdolliset olennaiset muutokset henkilöstöä koskevissa tunnusluvuissa. Tehtäväkohtainen henkilöstömääräselvitys annetaan liitetiedoissa.
Erillisessä henkilöstötilinpäätöksessä ilmoitettujen henkilöstöä koskevien
tunnuslukujen ja muiden tietojen tulee olla yhtäpitäviä kaikkien niihin liittyvien toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksessä esitettyjen tietojen kanssa.
Henkilöstöraportissa esitetään edellisen tilikauden henkilöstöä koskevat
eritellyt tiedot.
Henkilöstöraportointi ja -arviointi tukee kunnan strategista henkilöstöjohtamista sekä henkilöstön ja työyhteisön jatkuvaa kehittämistä. Henkilöstövoimavarojen arvioinnin perustana on kunnan oma strategia sekä henkilöstöön liittyvät tavoitteet. Henkilöstöraportti on tarkoitettu sekä työyhteisön
ja johdon että poliittisten päätöksentekijöiden käyttöön.
Henkilöstöraportti vuodelta 2017 on esityslistan liitteenä 40.
Päätösehdotus:
Henkilöstöraportti merkitään tiedoksi myös valtuustolle.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.”
Liite 13

Käsittelystä:
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastus:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanvaltuusto

KV 41 §

PÖYTÄKIRJA
13.12.2018

s. 100
4/2018

Kunnanjohtaja Sam Vuorisen irtisanoutuminen

Aiempi käsittely

KH

4.12.2018 219 §

Selostus:

KH 4.12.2018 219 §
”Kunnanjohtaja Sam Vuorinen on Myrskylän kunnanvaltuuston 5.11.2018
31 § päätöksellä valittu Myrskylän kunnanjohtajaksi.
Lain kunnallisesta viranhaltijasta (304/2003) 40 §:n mukaan irtisanomisaika viranhaltijan irtisanoessa virkasuhteensa on kaksi (2) kuukautta, jos
viranhaltijan ottaminen kuuluu valtuustolle. Irtisanomisaika alkaa kulua sitä
päivää seuraavasta päivästä, jona irtisanominen on annettu tai saatettu
tiedoksi.
Viranhaltijan pyynnöstä tai suostumuksella voidaan noudattaa lyhyempää
irtisanomisaikaa, joka on 40 §:n 1 ja 2 momentissa mainittu 14 päivää tai
yksi kuukausi. Kunnanjohtaja on ilmoittanut, ettei hän aio käyttää kahta
kuukautta lyhyempää irtisanomisaikaa kunnan toimintakykyyn vaikuttavista syistä.
Vuorinen ilmoittaa irtisanoutuvansa 21.12.2018 alkaen Ypäjän kunnanjohtajan virasta, Myrskylän kunnanvaltuuston valintapäätöksen saadessa
lainvoiman 20.12.2018. Näin ollen irtisanoutuminen astuisi voimaan
22.2.2019 kahden kuukauden irtisanomisajan jälkeen, kuitenkin siten, että
vuosilomien pitämisen myötä viimeinen työpäivä on 19.2.2019.
Ypäjän kunnan hallintosäännön 47 §:n mukaan palvelusuhteen päättymisestä päättää se, joka valitsee viranhaltijan tai ottaa työntekijän työsopimussuhteeseen. Irtisanoutuminen on nk. subjektiivinen oikeus, ellei esim.
sen lakisääteisyydestä joltain osin poiketa, joten asia tulee merkitä toimielimissä vain tiedoksi.
Selostus (puheenjohtaja)
Kunnanhallitus
1. Merkitsee irtisanoutumisilmoituksen tiedokseen ja
2. Saattaa sen edelleen tiedoksi myös valtuustolle.

Käsittelystä:
Sam Vuorinen poistui kokouksesta pykälän käsittelyn ja päätöksenteon
ajaksi.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.”
Käsittelystä:

Sam Vuorinen poistui yleisön joukkoon pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastus:

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanvaltuusto
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13.12.2018
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Kunnanjohtajan virka ja sen täyttäminen

Aiempi käsittely

KH
KH

20.11.2018 208 b§ (keskusteluasiana)
4.12.2018 219 §

Selostus:

KH 4.12.2018 219 §
”Kunnanjohtaja Sam Vuorinen on Myrskylän kunnanvaltuuston 5.11.2018
31 § päätöksellä valittu Myrskylän kunnanjohtajaksi. Valinta saa lainvoiman 20.12.2018.
Ypäjän kunnanhallitus kävi kokouksessaan 20.11.2018 208 b § alustavan
keskustelun kunnanjohtajan viranhaun toteuttamisesta. Keskustelun kuluessa todettiin Vuorisen seuraajan alustavaa viranhakua valmisteltavan
kaikkia puolueita edustavassa puheenjohtajistossa siten, että kunnanhallituksen seuraavalle kokoukselle 4.12.2018 on esitys viranhaun toteuttamisesta. Puheenjohtajisto on kokoontunut 27.11.2018.
Kuntalain 38 §:n mukaan kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnanjohtaja. Kunnanjohtajan
valitseminen kuuluu valtuustolle. Valtuusto voi kuitenkin myös päättää,
että kunnanjohtajan sijasta kuntaa johtaa pormestari. Saman lain 44 §:n
mukaan pormestari on kunnan luottamushenkilö, joka toimii samalla kunnanhallituksen puheenjohtajana. Pormestarin valitsee valtuusto. Pormestariksi voidaan valita myös henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan. Valtuusto voi kuitenkin päättää, että pormestarin
on oltava kyseisen kunnan valtuutettu.
Pormestari voidaan valita enintään valtuuston toimikaudeksi ja toimikausi
jatkuu siihen saakka, kunnes uusi pormestari tai kunnanjohtaja on valittu.
Kuntalain 41 §:n mukaan kunnanjohtaja voidaan taas valita joko toistaiseksi tai määräajaksi ja hän on virkasuhteessa kuntaan.
Kuntalaissa ei ole erillisiä säännöksiä kunnanjohtajan viran hakumenettelystä tai pätevyysvaatimuksista. Hakumenettelyyn sovelletaan näin kunnallisen viranhaltijalain säännöksiä. Lain 5 §:n mukaan kunnanjohtajan virkaan voidaan suostumuksensa nojalla ottaa sellainenkin henkilö, joka ei
ole hakenut virkaa ja jonka kelpoisuudesta on esitetty riittävä selvitys.
Suostumus voidaan antaa hakuajan päättymisen jälkeenkin, kuitenkin ennen valtuuston valintapäätöstä.
Kunnanjohtajan vaalimenettelyssä sovelletaan, mitä kuntalain 105 § säätää vaaleista. Vaali on enemmistövaali, joka voidaan vaadittaessa toimittaa suljetuin lipuin. Valinnan ollessa yksimielinen, vaali voidaan suorittaa
ilman varsinaista käytännön vaalitoimitusta.
Julkisten virkojen yleiset nimitysperusteet ovat suomen perustuslain 125
§:n mukaan taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto, sekä kunnallisen viranhaltijalain 6 §:n mukaan 18 vuoden ikä. Taidolla tarkoitetaan lähinnä koulutuksen tai työkokemuksen avulla hankittuja tietoja ja taitoja, kun taas
kyvyllä viitataan yleisesti tuloksellisen työskentelyn edellyttämiin henkilön
ominaisuuksiin kuten luontaiseen lahjakkuuteen, järjestelykykyyn, aloitteellisuuteen ja muihin vastaaviin tehtävien hoitamisen kannalta tarpeellisiin
kykyihin. Koetellulla kansalaiskunnolla tarkoitetaan yleisessä kansalaistoiminnassa saatuja viran hoidon kannalta merkityksellisiä ansioita sekä

Pöytäkirjan tarkastus:

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanvaltuusto
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4/2018

nuhteetonta käytöstä.
Muilta osin kunnanjohtajan kelpoisuusvaatimukset voidaan harkita kuntakohtaisesti siten, kuin ne nähdään virkasuhteen osalta tarpeellisena (viranomaisen asettamat erityiset kelpoisuusehdot).
Ypäjän kunnan hallintosäännön 6. luvun 41 §:n mukaan viran julistaa yleisesti valittavaksi se, jonka tehtävänä on valita viranhaltija avoinna olevaan
virkaan. Viran, johon valtuusto valitsee viranhaltijan, julistaa kuitenkin haettavaksi kunnanhallitus.
Edelleen hallintosäännön 42 §:n mukaisesti laissa ja muissa säädöksissä
edellytettyjen yleisten ja erityisten kelpoisuusehtojen lisäksi viranhaltijoilta
kuntakohtaisesti vaadittavasta kelpoisuudesta päättää kunnanvaltuusto.
Niin ikään 43 §:n mukaisesti valtuusto päättää kunnanjohtajan valinnasta,
minkä lisäksi koeajan määräämisestä ja pituudesta päättää myös se, joka
ottaa virkasuhteeseen.
Kunnallisen viranhaltijalain 8 §:ssä säädetään, että virkasuhteeseen otettaessa voidaan määrätä enintään kuuden kuukauden koeajasta.
Puheenjohtajiston laatima luonnostelma viranhakuilmoitukseksi on oheismateriaalina.
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se
1. Täyttää kunnanjohtajan viran toistaiseksi, aloitusajan ollessa sopimuksen mukaan.
2. Määrää kunnanjohtajan viran kelpoisuusehdoiksi soveltuvan ylemmän
korkeakoulututkinnon, sekä kunnallis- tai julkishallinnon ja -talouden
tuntemuksen. Hakijan tulee omata hyvät esimiestaidot ja esimieskokemusta. Lisäksi hakijan odotetaan olevan yhteistyökykyinen ja määrätietoinen, tulevaisuuteen suuntaava, aktiivinen verkostoituja sekä innovatiivinen kehittäjä.
3. Päättää viran täytössä käytettäväksi kuuden kuukauden koeajan.
4. Päättää asettaa kunnanhallituksen kokonaisuudessaan varsinaiseksi
työryhmäksi hoitamaan viran täyttöprosessia, kunnanhallituksen puheenjohtajan ollessa työryhmän puheenjohtaja ja vt. kunnanjohtajan
toimiessa sihteerinä. Sama kokoonpano toimii haastatteluryhmänä.
Lisäksi kunnanhallitus julistaa viran haettavaksi ajalla 17.12.201811.1.2019.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.”
Käsittelystä:
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastus:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanvaltuusto

KV 43 §
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Kunnallisasiaa koskeva valitus (Ypäjän kunnanvaltuuston päätös
30.3.2017 § 3)

Aiempi käsittely

KH

13.12.2018 233 §

Selostus:

KH 13.12.2018 233 §
”Hämeenlinnan hallinto-oikeus on 11.12.2018 antamallaan päätöksellä
numero 18/0796/3 kumonnut Ypäjän kunnanvaltuuston päätöksen
30.3.2017 § 3 koskien Sam Vuorisen valintaa Ypäjän kunnanjohtajaksi.
Päätös on diarioitu kunnassa saapuneeksi 12.12.2018.
Ratkaistussa asiassa valittaja on alun perin vaatinut, että kunnanvaltuuston päätös kumotaan naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun
lain vastaisena, koska virkaan on tullut valituksi vähemmän ansioitunut
hakija.
Hallinto-oikeuden päätöksen oikeudellisessa arvioinnissa todetaan, että
naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain mukaisesti toteutetussa ansiovertailussa on otettava huomioon hakijoiden koulutus ja työkokemus sekä muut tehtävän kannalta merkitykselliset, objektiivisesti arvioitavissa olevat tiedot ja taidot, jotka voidaan katsoa lisäansioiksi. Ansioita
arvioitaessa on huomioitava viran tai tehtävän kelpoisuusvaatimukset ja
muut etukäteen vahvistetut valintaperusteet sekä konkreettiset tehtävät.
Työnantajalla on näissä rajoissa oikeus painottaa hakijoiden sellaisia ansioita, joiden se katsoo parhaiten edistävän työtehtävien hoitamista.
Hallinto-oikeus katsoo sekä Vuorisella että valituksen tehneellä toisella
hakijalla olevan virkaan vaadittu, kunnan soveltuvaksi katsoma korkeakoulututkinto. Koska kunta ei kuitenkaan valintapäätöstä perustellessaan ole
esittänyt riittävällä tavalla dokumentoituna tai muutoin niitä kokonaisarviota
tukevia seikkoja, jotka osoittaisivat Vuorisen olevan muutoin koulutuksensa ja työkokemuksensa puolesta ansioituneempaa valittajaa soveliaampi
virkaan painotettaessa henkilökohtaisia ominaisuuksia, on asiassa syntynyt tasa-arvolain 8 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu syrjintäolettama.
Kuntalain 142 §:n mukaan hallinto-oikeuden päätöksestä saa valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa sen tiedoksisaannista
Selostus (puheenjohtaja):
Kunnanhallitus päättää
1. merkitä hallinto-oikeuden päätöksen osaltaan tiedokseen
2. tyytyä siinä annettuun ratkaisuun
3. ettei asiassa annettu ratkaisu aiheuta kunnassa muita toimenpiteitä, kunnanhallituksen julistettua kokouksessaan 4.12.2018 § 220
kunnanjohtajan viran haettavaksi ajalla 17.12.2018-11.1.2019.
4. esittää valtuustolle, että se kumoaa kunnanjohtajan virkavaalin
30.3.2017 3 § ja päättää kunnanjohtajan viran väliaikaisesta hoitamisesta erikseen.
Käsittelystä: Sam Vuorinen poistui kokouksesta pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Pöytäkirjan tarkastus:
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Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.”
Käsittelystä:

Sam Vuorinen poistui yleisön joukkoon pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastus:

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanvaltuusto

KV 44 §

PÖYTÄKIRJA
13.12.2018
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4/2018

Kunnanjohtajan viran väliaikainen hoitaminen

Aiempi käsittely

KH

13.12.2018 234 §

Selostus:

KH 13.12.2018 234 §
”Hämeenlinnan hallinto-oikeus on 11.12.2018 antamallaan päätöksellä
numero 18/0796/3 kumonnut Ypäjän kunnanvaltuuston päätöksen
30.3.2017 § 3 koskien Sam Vuorisen valintaa Ypäjän kunnanjohtajaksi.
Päätös on diarioitu kunnassa saapuneeksi 12.12.2018.
Kunnanjohtaja Sam Vuorinen on Myrskylän kunnanvaltuuston 5.11.2018
31 § päätöksellä valittu Myrskylän kunnanjohtajaksi.
Lain kunnallisesta viranhaltijasta (304/2003) 40 §:n mukaan irtisanomisaika viranhaltijan irtisanoessa virkasuhteensa on kaksi (2) kuukautta, jos
viranhaltijan ottaminen kuuluu valtuustolle. Irtisanomisaika alkaa kulua sitä
päivää seuraavasta päivästä, jona irtisanominen on annettu tai saatettu
tiedoksi. Vuorinen on ilmoittanut irtisanoutuvansa 21.12.2018 alkaen Ypäjän kunnanjohtajan virasta. Näin ollen irtisanoutuminen astuisi voimaan
22.2.2019 kahden kuukauden irtisanomisajan jälkeen, kuitenkin siten, että
vuosilomien pitämisen myötä viimeinen työpäivä on 19.2.2019.
Ypäjän kunnan hallintosäännön 43 §:n mukaan valtuusto päättää kunnanjohtajan valinnasta. Viran määräaikaisesta hoitamisesta ei ole mainittu.
Selostus (puheenjohtaja)
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se määrää kunnan toimintakykyyn vaikuttavista syistä vt. kunnanjohtaja Sam Vuorisen hoitamaan
kunnanjohtajan virkaa 13.12.2018 alkaen 22.2.2019 saakka nykyisin johtajasopimuksin ehdoin.
Käsittelystä:
Sam Vuorinen poistui kokouksesta pykälän käsittelyn ja päätöksenteon
ajaksi.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.”

Käsittelystä:

Sam Vuorinen oli edelleen yleisön joukossa pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajan.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastus:

YPÄJÄN KUNTA
Kunnanvaltuusto
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Selostus:
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Muut esille tulevat asiat
Kunnanhallituksen kevään 2019 kokousaikataulut
Aikaisempi käsittely KH 4.12.2018 226 c
”Kunnanhallitus käy keskustelun kevätkauden 2019 alustavista kokousajoista. KH 20.11.2018 208d § päätöksen mukaan kevään ensimmäinen kunnanhallituksen kokous pidetään poikkeuksellisesti
torstaina 17.1.2019 klo 18.00. Aikatauluun voi tulla muutoksia kunnanjohtajan viranhausta johtuen.
Esitys: Kunnanhallitus päättää kevään kokousaikatauluksi:
1/2019, TO 17.1.2019 klo 18.00
2/2019, TI 29.1.2019 klo 18.00
3/2019, TI 5.2.2019 klo 18.00
(Mahdollinen valtuusto 1/2019 TO 14.2.2019 klo 18.30)
4/2019, TI 5.3.2019 klo 18.00
5/2019, TI 26.3.2019 klo 18.00
6/2019, TI 16.4.2019 klo 18.00
7/2019, TI 7.5.2019 klo 18.00
8/2019, TI 4.6.2019 klo 18.00
(Mahdollinen valtuusto 2/2019 TO 13.6.2019 klo 18.30)
Kokoukset pidetään kunnanvirastolla os. Perttulantie 20.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin, pidätetään oikeus muutoksiin.”

Käsittelystä:
Päätös:

Merkittiin tiedoksi.
--Nykyisen nuorisovaltuuston toimikausi päättyy; nuorisovaltuuston edustaja Eetu Niemi kiitti kuluneesta kaudesta ja yhteistyöstä sekä korosti nuorten osallisuutta valmistelussa ja päätöksenteossa.
--Valtuuston puheenjohtaja Jari Hepomaa kiitti kuluneesta vuodesta ja toivotti valtuutetuille sekä viranhaltijoille hyvää joulua.

Pöytäkirjan tarkastus:
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Ilmoitusasiat

Selostus:

-

Kuntien näkemys maakunnan kokonaisuudesta ja maakunnan laajuisesta
SOTE-integraatiosta: seutuinfo Forssan kaupungintalo 14.1.2019 klo 16.00, tilaisuuden jälkeen viimeistään lähetetään valtuutetuille webropol-kysely

Käsittelystä:
Päätös:

s. 107
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Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastus:
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Valitusohjeet ja muutoksenhakukiellot
VALITUSOHJEET
Seuraavissa asiakohdissa (alla, §) tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa hakea niihin muutosta valittamalla.
Kunnallisvalitus:
Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Kuntayhtymän viranomaisen päätöksestä kunnallisvalituksen saa tehdä myös kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen sekä kuntien yhteisen toimielimen päätöksestä sopimukseen osallinen
kunta ja sen jäsen (Kuntalaki 137 §).
Pykälät: 39 - 40, 44
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 valitusajan puitteissa ja siinä on ilmoitettava:
1) päätös, johon haetaan muutosta;
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä
3) perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää 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:
Pöytäkirjan tarkastus:
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1) päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä;
2) todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta; sekä
3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu 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: 35 – 38, 41 – 43, 45 - 46
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 pyydettäessä lähetettyihin pöytäkirjanotteisiin.

Pöytäkirjan tarkastus:

