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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
Kokousaika: 14.2.2019 klo 18.30 – 19.20 
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 poissa § 7 klo 18.50-

19.03 pj. 

KOK  Kansallinen Kokoomus r.p. 

4  Jaakkola Sampsa poissa § 7 klo 18.50-19.03 KOK 1  Kähkönen Kalle 

5  Jokio Mirja SDP 2  Hollo Markus 

6  Kaunela Olli-Pekka KESK 3  Hirvonen Elina § 7 klo 18.50-19.03 

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

8  Laine Päivi KESK 5  Paija Hannu § 7 klo 18.50-19.03 

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 poissa § 7 klo 18.50-19.03 

14  Oja Vesa VAS 3  Poso Anu 

15  Palonen Pirjo-Riitta poissa § 7 klo 18.50-19.03 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 Va. kunnanjohtaja 

Nuorisovaltuuston edustaja  Pirjo-Maarit Hellman Talouspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä 

 Jenni Moisander  Jouko Käkönen Tekninen johtaja 

  Jasmiina Sillanpää Kirjastonjohtaja-sivistystoimenjohtaja 

 
Vakuudeksi    
 Jari Hepomaa                              Taneli Käpylä  Pirjo-Maarit Hellman 

 Puheenjohtaja, §:t 1-6,8-10                Puheenjohtaja, § 7  Pöytäkirjanpitäjä 
 
 

Pöytäkirjan 
tarkastus 

  

    
 Markku Saastamoinen  Janika Varjorinne-Mäkeläinen 

 Pöytäkirjan tarkastaja  Pöytäkirjan tarkastaja 

    
Pöytäkirjan Päätöksen mukaan § 2   
nähtävänäpito   Tuomas Rautio 

   Ilmoitustaulunhoitaja 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 

KV 1 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

Selostus: 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 lähe-
tettävä 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 tiedotus-
välineissä, joissa valtuusto on päättänyt kokouksistaan ilmoittaa. Lainmuutoksen 
myötä valtuuston ei tarvitse enää päättää ilmoitusmenettelystä, vaan kunnanhal-
litus 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 64-vuotiaita. Hallituksen päätök-
sen 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 § mu-
kaan kunnanhallituksen puheenjohtajan ja kunnanjohtajan on oltava läsnä val-
tuuston 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 8.2.2019. Kokouksesta on tie-
dotettu kunnan internetsivuilla, kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla 
8.2.2019 sekä Forssan Lehdessä julkaistulla ilmoituksella 8.2.2019. 

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

 
KV 2 § Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänäpito sekä ääntenlaskijat  
 
Selostus: KH 8.8.2017 121 § 

 
”Kuntalain 140 §:n mukaan toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaati-
musohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävä-
nä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta 
johdu. Päätöksen katsotaan tulleen yleisesti tietoon seitsemän (7) päivän kulut-
tua siitä, kun pöytäkirja on pidetty näin nähtävänä. -- 
 
Ypäjän kunnan hallintosäännön 17 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan ja pide-
tään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämällä tavalla sekä päättämänä aika-
na 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 tar-
kemmat kuntakohtaiset käytänteet tulisi edelleen määrätä kuitenkin kunnan hal-
lintosäännössä. 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 hyväk-

symisestä, jolloin pöytäkirja varmennetaan heidän allekirjoituksilla myöhem-
min, mutta viipymättä 

3. -- valtuuston kokouspöytäkirjat pidetään jatkossa ensisijaisesti yleisesti näh-
tävillä kunnan internetsivuilla os. 
www.ypaja.fi/fi/hallinto/esityslistat_ja_poytakirjat: --valtuuston pöytäkirja vii-
meistään 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 seuraava-
na arkipäivänä. 
 

Päätös: 
Päätösehdotus hyväksyttiin --. 
 
-- 
Valtuusto päättää 
 
1. valita keskuudestaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat samalla 

ääntenlaskijoina. 
2. että kokouksen pöytäkirja tarkastetaan MA 18.2.2019 klo 09.00-15.00 viras-

totalolla. Tarkastettu pöytäkirja pidetään sähköisesti nähtävänä 20.2.2019 
klo 09.00 alkaen kunnan yleisillä internetsivuilla ja kunnanviraston palvelu-
pisteellä klo 09.00-13.00. Pöytäkirjan katsotaan tulleen yleisesti tietoon 
28.2.2019. 

  
Käsittelystä:  
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Pöytäkirjan tarkastus: 

Päätös: 1. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Markku Saastamoinen ja Janika Varjo-
rinne-Mäkeläinen. 
 

2. Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
KV 3 § Käsittelyjärjestys 

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

teltävät asiat. Saman lain 95 §:n mukaan valtuusto voi käsitellä vain näin valmis-
tellun 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 kunnanhallituk-
sessa. Jos asiaa ei ole lainkaan valmisteltu, päätös asian ottamisesta käsiteltä-
väksi on tehtävä valtuustossa yksimielisesti. 
 
Ypäjän kunnan hallintosäännön 9 §:n mukaan asiat käsitellään esityslistan mu-
kaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. 

  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Käsittelyjärjestys hyväksyttiiin. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
KV 4 § Yleisen vaalikelpoisuuden menettäminen kunnan luottamustoimiin (Johanna 

Mäkitalo o.s. Alanko), valtuuston varavaltuutetun kutsuminen ja teknisen lau-
takunnan jäsenen valinta 

 
Aiempi käsittely: KH 17.1.2019 11 § 
  
Selostus: Ypäjän kunnanvaltuuston varavaltuutettu ja teknisen lautakunnan jäsen Jo-

hanna Mäkitalo o.s. Alanko (Suomen Keskusta) on 3.12.2018 toimittamal-
laan kirjeellä ilmoittanut kotikuntansa vakinaisesta muutoksesta. 
 
Kuntalain 71 § säätää yleisestä vaalikelpoisuudesta kunnan luottamustoi-
meen. Lainkohdan mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on 
henkilö, jonka kotikunta kyseinen kunta on. Mäkitalon yleinen vaalikelpoi-
suus ei tältä osin enää täyty. Kuntalain 70 §:n mukaisesti vaalikelpoisuuden 
menetys todetaan valinnan tehneessä toimielimessä, joka valitsee niin ikään 
uuden luottamushenkilön toimeensa toimielimen jäljellä olevaksi toimikau-
deksi. Vaaleilla valittujen valtuutettujen ja varavaltuutettujen osalta asian 
ratkaisee aina valtuusto. Edelleen kuntalain 79 §:n mukaan luottamushenki-
lö pysyy toimessaan siihen saakka, kunnes uusi luottamushenkilö on valittu. 
Asia on täytäntöön pantavissa valtuuston kokouksesta lukien.  
 
Edelleen kuntalain 17 §:n mukaan varavaltuutetut määräytyvät kuntavaalitu-
loksen mukaisesti. Varavaltuutetut kutsutaan kunkin puolueen ensimmäisis-
tä valitsematta jääneistä ehdokkaista varsinaisten jäsenten sijaan. Jos asi-
anomaisen puolueen varavaltuutetut loppuvat, eikä kaikkia varavaltuutetun 
toimia saada täytetyiksi, määrä jää vajaaksi. 
 
Suomen Keskustan kuntavaaleissa 9.4.2017 Ypäjällä saaman tarkastuslas-
ketun ja vahvistetun tuloksen mukaisesti varavaltuutetuksi tulisi kutsua Ari 
Väisänen (Keskusvaalilautakunta 12.4.2017 24 §). 
 
Päätösehdotus: 
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se 

1. toteaa Johanna Mäkitalon o.s. Alangon luottamustoimet Ypäjän kun-
nassa päättyneiksi yleisen vaalikelpoisuuden menettämisen johdosta  

2. kutsuu Suomen Keskustan varavaltuutetuksi Ari Väisäsen ja 
3. valitsee teknisen lautakunnan jäsenen kuluvalle toimikaudelle. 

 
Päätös: 
Päätösehdotus hyväksyttiin. 

  
Käsittelystä: Keskustelun kuluessa valtuutettu Matti Alanko ehdotti, että teknisen lauta-

kunnan jäseneksi kuluvalle toimikaudelle valitaan Kirsi Lyytinen. 
  
Päätös: 1. Päätösehdotus hyväksyttiin. 

2. Päätösehdotus hyväksyttiin. 
3. Valtuusto oli valinnasta yksimielinen. Puheenjohtaja totesi päätök-

sen, joka hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
KV 5 § Siirtyminen yhtenäiskouluun Ypäjän kunnassa 

 
  
Aiempi käsittely: SIVLA 29.10.2014    63 §  

12.11.2014    65 §  
12.10.2017    64 § 
29.11.2017    75 § 
  17.1.2018      8 § 
  31.1.2018    16 § 
  28.1.2019      5 § 
  28.1.2019      6 § 

Ypäjän koulutoimessa yhtenäiskouluun siirtyminen 
Ypäjän koulutoimen strategia 
Ypäjän kunnan strategia 2017-2021 
Levän koulun sulkeminen 
Kouluverkkomuutokset 1.8.2018 ja 1.8.2019 
Ypäjänkylän kannanotto kouluverkon muutokseen 
Tiedotus- ja kuulemistilaisuus 21.1.2019   
Siirtyminen yhtenäiskouluun Ypäjän kunnassa 

 

 KH 25.11.2014  162 § 
(3.3.2015       43 §) 
(7.9.2015     117 §) 
(20.10.2015 139 §) 
 
3.11.2015    147 § 
(8.8.2017     136 §) 
 
(31.8.2017   179 §) 
(2.11.2017   223 §) 
(21.11.2017 238 §) 
4.12.2017    247 § 
                  
                    248 § 

 
4.12.2018    216 § 

 
 

  6.2.2018      28 § 

Ypäjän koulutoimen strategia 
(Kunnan strategiatyön jatko ja aikataulusta sopiminen) 
(Kunnan strategiapäivä) 
(Kunnan strategiatyön eteneminen, sen jatko ja aikatau-
lusta sopiminen. Strategiatyön loppuunsaattaminen) 
Ypäjä 2020, visio ja kuntastrategia 
Kuntastrategiatyön toimeenpano valtuustokaudella 
2017-2021 
Ilmoitusasiat 
Talousarvio 2018 
Talousarvio 2018 
Talousarvio 2018, taloussuunnitelma 2018-2020, 
investointisuunnitelma 2018-2021 
Ypäjän kunnan strategia 2018-2021 ja toimeenpano-
ohjelma 2018 
Ypäjän kunnan strategian toimeenpano-osa sekä ta-
lousarvio 2019, taloussuunnitelma 2019–2021, inves-
tointisuunnitelma 2019–2022 
Siirtyminen yhtenäiskouluun Ypäjän kunnassa 

 

 KV 18.12.2014    20 § 
(5.3.2015         5 §) 
(11.6.2015     13 §) 
12.11.2015    21 § 
14.12.2017    58 § 
 
                      59 § 
 
13.12.2018    39 § 
 
 
15.2.2018        7 § 

Ypäjän koulutoimen strategia 
(Kunnan strategiatyön jatko ja aikataulusta sopiminen) 
(Muut esille tulevat asiat) 
Ypäjä 2020, visio ja kuntastrategia 
Talousarvio 2018, taloussuunnitelma 2018-2020, 
investointisuunnitelma 2018-2021 
Ypäjän kunnan strategia 2018-2021 ja toimeenpano-
ohjelma 2018 
Ypäjän kunnan strategian toimeenpano-osa sekä ta-
lousarvio 2019, taloussuunnitelma 2019–2021, inves-
tointisuunnitelma 2019–2022 
Siirtyminen yhtenäiskouluun Ypäjän kunnassa 

 

 YTTMK 17.11.2017      8 § 
                        9 §  

Ypäjän kunnan strategian päivitys 2018-2021 
Ypäjän kunnan talouskatsaus 

 

 MUUT 16.9.2014 Kuntalaiskuuleminen 

  22.9.2014 Alakoulujen henkilöstön kuulemis- ja keskustelutilaisuus 

  12., 15., 21.9.2017 Strategia 2018-2021 kuntalaisille avoimet ohjausryhmät 

  31.10.2017 Valtuuston strategiaseminaari 

  24.1.2018 Kuntalaiskuuleminen 

  24.1.2018 Nuorisovaltuuston lausunto alakoulujen lakkauttamises-
ta 

  21.1.2019 Kuntalaiskuuleminen 

    
Selostus: ”Selostuksessa on kuvattu kouluverkkokysymyksen kokonaiskäsittely Ypäjän 

kunnassa vuodesta 2014 alkaen ja sen käsittelyvaiheet eri kunnallisissa toi-
mielimissä, vaikuttamistoimielimissä sekä muilla foorumeilla. Kouluverkko-
muutoksen suunnittelun lähtökohta on ollut yhtäältä oppilasmäärien negatiivi-
nen kehitys kunnan alueella oppilasennusteittain ja toisaalta samanaikainen 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

kunnan talouden tilanteen heikentyminen odotettua nopeammin. Kouluverk-
komuutos on ollut lisäksi keskeinen osa kunnan kulloistakin strategiasuunnit-
telua, mitä on tarkoituksenmukaisimmilta osiltaan kuvattu alla. 
 
SIVISTYSLAUTAKUNTA (SIVLA) 29.10.2014 63 § 
 
Kunnan koulutoimessa on perusteltua siirtyä neljän koulukiinteistön yllä-
pitämisestä ja perusopetuksen järjestämisestä neljässä koulussa hallinnolli-
sesti yhteen kouluun (= yhtenäiskoulu), joka toimii kahdessa eri koulukiinteis-
tössä (nykyiset Perttulan ja Kartanon koulukiinteistöt). Rakentamiseen ei ole 
perusteltua panostaa resursseja tässä taloudellisessa tilanteessa. 
 
Perustelut esitykselle: 
 
1. Oppilasmäärä on edelleen laskusuunnassa, nykyisen ennustejakson aika-
na lasku on 30 oppilaan suuruusluokkaa (lukuvuosittainen vaihtelu on suuri, 
oppilaita on lv 2013-2014 233 oppilasta ja ennustejakson viimeisenä lukuvuo-
tena 2020-21 201 oppilasta). Oppilaita on keskimäärin 22 oppilasta luokka-
asteella. Tämä oppilasmäärä on niin alhainen, ettei ole tarvetta useamman 
koulun ylläpitämiselle. 
Oppilasmäärä edellyttää teoriassa vain yhtä perusopetusryhmää (erityisesti 
Kartanon koulussa) lähes kaikissa reaaliaineissa, mutta tällä hetkellä joudu-
taan jakamaan ikäluokat kahteen perusopetusryhmään. Kahteen perusope-
tusryhmään jakaminen on välttämätöntä vasta oppilasmäärän ollessa selvästi 
yli 25 oppilasta. 
Vaihtoehtona yhtenäiskoululle on Kartanon koulun opettajien määrän vähen-
täminen (yt-neuvottelut, irtisanominen) oppilasryhmien yhdistämisen kautta. 
 
2. Levän ja Ypäjänkylän koulussa on yhdysluokat 3-6 eli neljä ikäluokkaa 
yhdessä opetusryhmässä. Opettajan (ja koulunkäynnin ohjaajan) aika ei riitä 
huomioimaan kaikkia oppilaita. Oppilailla on keskittymisen ja oppimisen vai-
keuksia aikaisempaa enemmän (tai ongelmat tulevat esille nykyisin helpom-
min). Neljän luokan yhdysluokat eivät ole opetuksellisesti ja pedagogisesti 
mahdollisia oppilaan näkökulmasta tarkasteltuna. 
Vaihtoehtona on 5.-6. lk:n oppilaiden opetuksen järjestäminen koko kunnassa 
yhdessä koulussa (käytännössä Kartanon koulussa, koska oppilaat eivät 
mahdu Perttulan kouluun) TAI Levän ja Ypäjänkylän kouluille on perustettava 
kolme perusopetusryhmää 1-2, 3-4 ja 5-6 (käytännössä kummallekin koululle 
lisätään opetustuntiresurssia ja palkataan yksi luokanopettaja lisää). 
 
3. Kuntien yhteistyön lisääntyessä (tai kuntaliitokset) tulevat johtamaan suu-
rella todennäköisyydellä pienten yksiköiden lakkauttamisiin, ELLEI kunta 
valmistaudu tilanteeseen ja tee tarvittavia rakenteellisia muutoksia ennen 
mahdollisia yhteistyöneuvotteluja.  
JOS Ypäjän kunnan koulutoimi on rakennettu yhtenäiskouluksi ja nykyisessä 
Kartanon koulussa toimii yhtenäiskoulun 5.-9. luokat, yhtenäiskoulu saa jat-
kaa toimintaansa (todennäköisesti!). Näin nykyisen Ypäjän kunnan alueen 
oppilaille pystytään jatkossakin antamaan koko peruskouluopetus esikoulusta 
perusopetuksen päättöarviointiin asti. Nuoret siirtyvät vasta toisen asteen 
oppilaitoksiin pois Ypäjältä.    
 
4. Siirtyminen yhtenäiskouluun vähentää opetukseen tarvittavaa tuntimäärää 
merkittävästi.  Lukuvuonna 2013-2014 koulujen opetukseen käyttämä koko-
naistuntimäärä on 529 tuntia ja lukuvuonna 2014-2015 tarvittava tuntimäärä 
on 550 tuntia. Siirtyminen yhtenäiskouluun pudottaa tarvittavan tuntimäärän 
490 tuntiin eli tarvittava tuntimäärä vähenee vähintään 40 tuntia. Tuntimäärän 



YPÄJÄN KUNTA   PÖYTÄKIRJA s. 9 
Kunnanvaltuusto   14.2.2019  1/2019 
 

 

Pöytäkirjan tarkastus: 

väheneminen vastaa kahden opettajan tehtävän vähenemistä. Tuntimäärä on 
todennäköisesti alhaisempi kuin edellä on arvioitu, koska ikäluokkia voidaan 
opettaa yhdessä opetusryhmässä enemmän kuin tällä hetkellä opettajien 
työllistymisen helpottuessa ikäluokkien ollessa yhdessä toimipisteessä. 
 
5.  Uusien opetussuunnitelmien voimaantullessa 1.8.2016 alkaen ruotsin kie-
len opettaminen alkaa 6. luokalla. Ruotsin kielen opetusjärjestelyjen kannalta 
on kustannusten kannalta hyvä, mikäli kaikki kuudesluokkalaiset ovat yhdes-
sä koulussa (Kartanon koululla), eikä kolmella alakoululla. Muutoin joudutaan 
järjestämään opetusta kaikilla kouluilla tai oppilaat kuljettamaan yhteen kou-
luun. 
 
6. Kaikilla kouluilla tulee olla toiminnasta vastaava johtaja. Tällä hetkellä meil-
lä on neljä koulunjohtajaa. Koko yhtenäiskoulua johtaa virkarehtori ja toisessa 
toimipaikassa tarvitaan sen päivittäisestä toiminnasta vastaava apulaisrehtori. 
Koulutoimen hallinto kevenee yhtenäiskoulun myötä kahden koulunjohtajan 
resurssin verran. 
 
7. Kunnan opetustoimesta vastaavan henkilöstön määrä vähenee kahdella 
opettajalla ja kahdella koulunkäynnin ohjaajalla. On huomioitava, että ketään 
toistaiseksi kunnan palveluksessa olevaa viran- tai toimenhaltijaa ei tarvitse 
irtisanoa. 
 
8. Erityisopetusta tarvitsevat oppilaat hyötyvät keskittämisestä. Erityis-
opettaja/erityisopettajat ovat oppilaiden saatavilla kaikkina koulupäivinä. 
 
9. Kuljetusreitit on suunniteltava ja kuljetuksista pyydetään tarjoukset. Koulu-
jen aloitusajat voidaan porrastaa, mikäli se on tarpeen kuljetusjärjestelyjen 
helpottamiseksi. Koulukuljetukset tulevat kustantamaan enemmän kuin tällä 
hetkellä, mutta tätä ei pysty etukäteen arvioimaan. 
 
10. Yhtenäiskouluun siirtymisestä syntyviä säästöjä (ilman kuljetuskustan-
nusvaikutuksia): 
 
a) Opetustuntien määrän väheneminen (= opettajien määrän väheneminen)
 70 000 € 
b) Koulunkäynnin ohjaajien määrän väheneminen  
 30 000 € 
c) Johtamisjärjestelmän keveneminen   
 12 000 € 
d) Kiinteistöjen määrän väheneminen (slogan: ”Panostus opetukseen, ei sei-
niin!”)  60 000 € + lisäksi (mahdolliset) myyntitulot 
 
yht. 172 000 € 
 
11. Kartanon koululla järjestettiin kouluverkkoa koskeva informaatio- ja kuu-
lemistilaisuus ti 16.9.2014 klo 18. Paikalla oli alle 50 kuntalaista, joista n. 20 
oli sivistyslautakunnan ja valtuuston jäseniä. Rehtori on pitänyt alakoulujen 
vakituisen opetushenkilöstön kanssa kuulemis- ja keskustelutilaisuuden 
22.9.2014. 
 
12. Ypäjänkylälle tulee järjestää peli- ja luistelukenttä koulun lakkauttamisen 
ja koulukiinteistön myymisen jälkeen yhteistyössä kyläyhdistyksen kanssa. 
Kouluteiden vaarallisuus tulee myös arvioida uudelleen ja tehdä mahdolliset 
muutokset ja lisäykset vaarallisuuksiin koulujen sulkemisten yhteydessä. 
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13. Sivistyslautakunta valmistelee koulutoimen johtosäännön sen jälkeen, 
kun kunnanvaltuusto on tehnyt päätöksen kunnan uudesta strategiasta, mihin 
liittyy sivistystoimen osuus mukaan lukien koulujen määrä ja luokkien sijoit-
taminen jäljellä oleviin kouluihin. 
 
14. Yhtenäiskouluun siirtyminen on perusteltua toteuttaa lukuvuoden 2017-
2018 alusta alkaen, koska tässä vaiheessa alakoulujen luokkakohtainen oppi-
lasmäärä ei edellytä kahta perusopetusryhmää (nykyisten ennusteiden mu-
kaan). Tällöin Perttulan koulun tilat riittävät paremmin koululle sijoitetuille 
opetusryhmille. 
 
15. Liitteenä on opetushallituksen kokoama yhteenveto Ypäjän kunnan ja 
naapurikuntien perusopetuksen oppilaskohtaisista käyttökustannuksista vuo-
delta 2012. Yhteenvetoon on jaettu kustannukset myös toiminnoittain. Oleel-
linen tieto on koko kuntakentän oppilaskohtainen kustannus 8 343 euroa ja 
Ypäjän kunnan vastaava kustannus 9 615 euroa. Ero on 1 272 euroa oppilas-
ta kohti eli kaikkiaan 292 560 euroa. 
 
16. Liitteenä on rehtorin kokoama yhteenveto Kartanon koulun ja naapurikun-
tien yläkoulujen opetusryhmien oppilasmääristä. Kuntien/koulujen ja koulujen 
sisällä luokkien välillä on melko suuriakin eroja. Kaiken kaikkiaan yläkoulujen 
oppilasmäärät ovat melko alhaiset myös naapurikunnissa. 
 
17. Asiasta on pyydetty koulujen ja Ypäjän OAY:n lausunto. Saapuneet lau-
sunnot ovat esityslistan liitteinä. 
 
Rehtorin päätösehdotus: 
Sivistyslautakunta keskustelee tässä kokouksessa kouluverkkoasiasta (mm. 
kustannusvertailusta ja vierailusta Perttulan koululla) ja päättää asiasta seu-
raavassa kokouksessa 12.11.2014. 
 
Päätös: Sivistyslautakunta tutustui Perttulan koulun tiloihin ennen kokoustaan 
ja päätti tutustua Kartanon koulun tiloihin keskiviikkona 5.11.2014 klo 17. 
Keskusteltiin rehtorin esityksestä yhtenäiskouluun siirtymisestä ja hänen esit-
tämistään perusteluista. Lisäselvityksiä seuraavaan kokoukseen tarvitaan 
mm. luokka- ja ryhmäjaoista sekä hallinnon kustannuksista. 
 
SIVLA 12.11.2014 65 § 
 
Kunnan koulutoimessa on perusteltua siirtyä neljän koulukiinteistön ylläpitä-
misestä ja perusopetuksen järjestämisestä neljässä koulussa kahteen kou-
luun. Koulutoimi järjestetään ’yhtenäiskoulumallin’ mukaisesti niin, että ope-
tusta annetaan kahdessa eri koulukiinteistössä (nykyiset Perttulan ja Karta-
non koulukiinteistöt). Rakentamiseen ei ole perusteltua panostaa resursseja 
tässä taloudellisessa tilanteessa ja näillä oppilasennusteilla. 
 
Perustelut esitykselle: 
 
1. Oppilasmäärä on edelleen laskusuunnassa, nykyisen ennustejakson aika-
na lasku on 30 oppilaan suuruusluokkaa (lukuvuosittainen vaihtelu on suuri, 
oppilaita on lv 2015-2016 240 oppilasta ja ennustejakson viimeisenä lukuvuo-
tena 2020-21 204 oppilasta). Oppilaita on keskimäärin 23 oppilasta luokka-
asteella. Tämä oppilasmäärä on niin alhainen, ettei ole tarvetta useamman 
koulun ylläpitämiselle. 
 
Keskimääräinen oppilasmäärä edellyttää teoriassa vain yhtä perusopetus-
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ryhmää lähes kaikissa reaaliaineissa, mutta tällä hetkellä ikäluokat on jaettu 
kahteen perusopetusryhmään. Kahteen perusopetusryhmään jakaminen on 
välttämätöntä vasta oppilasmäärän ollessa yli 25 oppilasta. 
  
Liitteenä kunnan opetusryhmien määrät, mikäli siirrytään kahteen kouluun 
nykyisten ennusteiden pohjalta (perusteena oppilasmäärän ollessa yli 25 op-
pilastaoppilasta, perustetaan kaksi opetusryhmää). 
 
2. Levän ja Ypäjänkylän koulussa on yhdysluokat 3-6 eli neljä ikäluokkaa 
yhdessä opetusryhmässä. Opettajan (ja koulunkäynnin ohjaajan) aika ei riitä 
huomioimaan kaikkia oppilaita. Oppilailla on keskittymisen ja oppimisen vai-
keuksia aikaisempaa enemmän (tai ongelmat tulevat esille nykyisin helpom-
min). Neljän luokan yhdysluokat eivät ole opetuksellisesti ja pedagogisesti 
mahdollisia oppilaan näkökulmasta tarkasteltuna. 
 
Vaihtoehtona on 5.-6. lk:n oppilaiden opetuksen järjestäminen koko kunnassa 
yhdessä koulussa (käytännössä Kartanon koulussa, koska oppilaat eivät 
mahdu toistaiseksi Perttulan kouluun) TAI Levän ja Ypäjänkylän kouluille on 
perustettava kolme perusopetusryhmää 1-2, 3-4 ja 5-6 (käytännössä kum-
mallekin koululle lisätään opetustuntiresurssia n. 10 tuntia ja palkataan pää-
toiminen tuntiopettaja luokanopettajan tehtävään). 
 
3. Siirtyminen kahteen kouluun vähentää opetukseen tarvittavaa tuntimäärää 
merkittävästi.  Lukuvuonna 2013-2014 koulujen opetukseen käyttämä koko-
naistuntimäärä on 529 tuntia ja lukuvuonna 2014-2015 tarvittava tuntimäärä 
on 532 tuntia (tuntikehyspäätöksestä 24.9.2014 on jäänyt Kartanon koulun 
opettajien erityistehtävät pois). Siirtyminen yhtenäiskouluun pudottaa tarvitta-
van tuntimäärän lähivuosina 490 tuntiin eli tuntimäärä vähenee vähintään 40 
tuntia. Tuntimäärän väheneminen vastaa kahden opettajan tehtävän vähe-
nemistä. Tuntimäärä on todennäköisesti alhaisempi kuin edellä on arvioitu, 
koska ikäluokkia voidaan opettaa yhdessä opetusryhmässä enemmän kuin 
tällä hetkellä opettajien työllistymisen helpottuessa ikäluokkien ollessa yh-
dessä toimipisteessä.  
 
4. Uusien opetussuunnitelmien voimaantullessa 1.8.2016 alkaen ruotsin kie-
len opettaminen alkaa 6. luokalla. Ruotsin kielen opetusjärjestelyjen kannalta 
on kustannusten vuoksi hyvä, mikäli kaikki kuudesluokkalaiset ovat yhdessä 
koulussa (Kartanon koululla), eikä kolmella alakoululla. Muussa tapauksessa 
ruotsin kielen opetus järjestetään kaikilla alakouluilla. Kuudesluokkalaisten 
siirtäminen Kartanon koululle lisää kustannuksia, kun oppilaat siirtyvät pää-
osin Kartanon koulun aineenopettajien opetukseen. Kartanon koulun opetus-
tuntien noususta puolet kompensoituu Perttulan koulun yhdysluokan poistu-
misella, mikä vähentää yhdysluokasta aiheutuvien jakotuntien poistumisen 
kautta Perttulan koulun kokonaistuntimäärää 10 tunnilla. 
 
5. Kaikilla kouluilla tulee olla toiminnasta vastaava johtaja. Tällä hetkellä kun-
nassa on neljä koulunjohtajaa. Koulujen yhdistämisen jälkeen Kartanon kou-
lua johtaa edelleen virkarehtori ja Perttulan koulussa on luottamustoiminen 
koulunjohtaja. Molemmissa kouluissa on varajohtajansa. Koulutoimen hallinto 
kevenee koulujen yhdistämisen kautta kahden koulunjohtajan resurssin ver-
ran. 
 
6. Kunnan opetustoimesta vastaavan henkilöstön määrä vähenee kahdella 
opettajalla ja kahdella koulunkäynnin ohjaajalla. On huomioitava, että ketään 
toistaiseksi kunnan palveluksessa olevaa viran- tai toimenhaltijaa ei tarvitse 
irtisanoa. Tuntimäärä, mikä tarvitaan rehtorin ja 18 opettajan työllistämiseksi 
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on 400 tuntia. Ennustejakson lopulla opetukseen tarvittava tuntimäärä on n. 
430 tuntia. 
 
7. Erityisopetusta tarvitsevat oppilaat hyötyvät keskittämisestä. Erityis-
opettaja/erityisopettajat ovat oppilaiden saatavilla kaikkina koulupäivinä. 
 
8. Kuljetusreitit on suunniteltava ja kuljetuksista pyydetään tarjoukset. Koulu-
jen aloitusajat voidaan porrastaa, mikäli se on tarpeen kuljetusjärjestelyjen 
helpottamiseksi Koulukuljetukset tulevat kustantamaan 50 000 euroa nykyistä 
enemmän (koulutoimensihteerin arvio). 
 
9. Yhtenäiskouluun siirtymisestä syntyvä säästöarvio: 
 
a) Opetustuntien määrän väheneminen (= opettajien määrän väheneminen) 
                                                                                                 +70 000 € 
b) Koulunkäynnin ohjaajien määrän väheneminen 
                                                                                                 + 30 000 € 
c) Johtamisjärjestelmän keveneminen 
                                                                                                 + 10 000 € 
 
d) Koulukiinteistöt eivät ole koulutoimen käytössä                   + 60 000 € 
+ lisäksi mahdolliset myyntitulot 
 
e) Kuljetuskustannusten nousu 
                                                                                                  - 50 000 € 
f)  Kuudesluokkalaiset aineopetukseen 
                                                                                                  - 20 000 € 
                                                                                      yht.   + 100 000 € 
 
10. Kartanon koululla järjestettiin kouluverkkoa koskeva informaatio- ja kuu-
lemistilaisuus ti 16.9.2014 klo 18. Paikalla oli alle 50 kuntalaista, joista n. 20 
oli sivistyslautakunnan ja valtuuston jäseniä. Rehtori on pitänyt alakoulujen 
vakituisen opetushenkilöstön kanssa kuulemis- ja keskustelutilaisuuden 
22.9.2014. 
 
11. Yhtenäiskouluun siirtyminen on perusteltua toteuttaa nykyisillä oppilasen-
nusteilla lukuvuoden 2019-2020 alusta, koska tässä vaiheessa alakoulujen 
luokkakohtainen oppilasmäärä ei edellytä kahta perusopetusryhmää. Tällöin 
Perttulan koulun tilat riittävät paremmin koululle sijoitetuille opetusryhmille. 
Perttulan koululle mahtuu tässä vaiheessa myös 5. lk, mikäli sitä pidetään 
siinä vaiheessa kasvatuksellisesti parempana vaihtoehtona kuin luokan sijoit-
tamista Kartanon koulun yhteyteen. 
 
12. Liitteenä on opetushallituksen kokoama yhteenveto Ypäjän kunnan ja 
naapurikuntien perusopetuksen oppilaskohtaisista käyttökustannuksista vuo-
delta 2012. Yhteenvetoon on jaettu kustannukset myös toiminnoittain. Oleel-
linen tieto on koko kuntakentän oppilaskohtainen kustannus 8 343 euroa ja 
Ypäjän kunnan vastaava kustannus 9 615 euroa. Ero on 1 272 euroa oppilas-
ta kohti eli kaikkiaan 292 560 euroa. 
 
13. Liitteenä on rehtorin kokoama yhteenveto Kartanon koulun ja naapurikun-
tien yläkoulujen opetusryhmien oppilasmääristä. Kuntien/koulujen ja koulujen 
sisällä luokkien välillä on melko suuriakin eroja. Kaiken kaikkiaan yläkoulujen 
oppilasmäärät ovat melko alhaiset myös naapurikunnissa.   
 
14. Asiasta on pyydetty koulujen ja Ypäjän OAY:n lausunto. Lausunnot ovat 
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liitteinä. 
 
Sivistyslautakunta on tutustunut Perttulan koulun tiloihin 29.10.2014 ja Karta-
non koulun tiloihin 5.11.2014. 
 
Rehtorin päätösehdotus: 
Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle edelleen kunnanvaltuustolle 
esitettäväksi kunnan strategiaan koulutoimen osalta kahteen kouluun siirty-
mistä 1.8.2019 alkaen yllä olevan selvityksen pohjalta, mikäli oppilasmäärissä 
ja -ennusteissa ei tapahdu oleellista nousua lähivuosina. 
Edelleen sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle edelleen kunnanval-
tuustolle esitettäväksi perusopetuksen 6. luokan siirtämistä yläkoulun yhtey-
teen ja aineopetukseen 1.8.2015 alkaen. Perusteena siirrolle on uuden ope-
tussuunnitelman mukanaan tuomat muutokset (ruotsin kielen opetus alkaa 6. 
luokalla). 
 
Päätös: Keskustelun kuluessa Juha Mäenpää teki ehdotuksen Jukka Aalto-
sen kannattamana, että 6. luokan siirtoa yläkoulun yhteyteen ja aineopetuk-
seen ei tehdä ennen kahteen kouluun siirtymistä 1.8.2019 alkaen. 
 
Puheenjohtaja totesi, että asiasta on tehty esittelijän päätösehdotuksesta 
poikkeava esitys, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja teki ni-
menhuutoäänestysesityksen, jossa esittelijän ehdotusta kannattavat äänes-
tävät JAA ja Juha Mäenpään esitystä kannattavat äänestävät EI. Äänestys-
esitys hyväksyttiin. 
 
Suoritetussa äänestyksessä annettiin yhdeksän ääntä, jotka jakautuivat neljä 
JAA ääntä ja viisi EI ääntä.  Äänestyspöytäkirja on pöytäkirjan liitteenä (LIITE 
7). 
 
Puheenjohtaja totesi äänestyksen jälkeen, että Juha Mäenpään ehdotus hy-
väksyttiin, ja sivistyslautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle edelleen 
kunnanvaltuustolle esitettäväksi kunnan strategiaan koulutoimen osalta kah-
teen kouluun siirtymistä 1.8.2019 alkaen yllä olevan selvityksen pohjalta, mi-
käli oppilasmäärissä ja -ennusteissa ei tapahdu oleellista nousua lähivuosina. 
 
Kirsi Lyytinen saapui paikalle tämän pykälän käsittelyn aikana klo 18.05. 
Juha Mäenpää jätti pöytäkirjan liitteeksi perustelut päätösehdotukseensa 
(LIITE 8). 
 
KUNNANHALLITUS (KH) 25.11.2015 162 § 
Selostusosa edeltävän SIVLA:n kokouksen 12.11.2014 65 § mukainen. 
 
Kj:n esitys: 
 
Kunnanhallitus hyväksyy sivistyslautakunnan kokouksessaan 12.11.2014 § 
65 tekemän päätöksen ja esittää sen edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi. 
Liitteet 40 ja 41. 
 
Päätös: Kunnanhallituksen varajäsen Elina Hirvonen teki varajäsen Jenni 
Mäntysen kannattamana esityksen, että siirtyminen kahteen kouluun ja 6. 
luokkalaisten siirtyminen yläkouluun ja aineopetukseen tapahtuisi 1.8.2016. 
 
Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kunnanjohtajan esityksestä ja sivistyslau-
takunnan päätöksestä poikkeava esitys, joten asiasta tuli äänestää ja teki 
äänestysesityksen: äänestys suoritetaan nimenhuutoäänestyksenä siten, että 
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ne jotka kannattavat kunnanjohtajan ehdotusta vastaavat JAA ja ne, jotka 
kannattavat Elina Hirvosen tekemää ja Jenni Mäntysen kannattamaa esitystä 
vastaavat EI. Äänestyspöytäkirja on pöytäkirjan liitteenä 42. Seuranneessa 
nimenhuutoäänestyksessä annettiin 4 JAA ääntä ja 3 EI ääntä, joten puheen-
johtaja totesi kunnanjohtajan ehdotuksen tulleen päätökseksi. 
 
Kunnanhallituksen puheenjohtaja totesi olevansa jäävi ja poistui kokouksesta 
pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Paikalla oli varajäsen Juhani 
Kaunela. 
 
KUNNANVALTUUSTO (KV) 18.12.2014 20 § 
Selostusosa edeltävän SIVLA:n kokouksen 12.11.2014 65 § ja 
KH:n 25.11.2015 162 § mukainen. 
 
Päätös: Valtuutettu Jari Hepomaa teki valtuutettu Pirjo-Riitta Palosen kannat-
tamana esityksen, että kunnanvaltuusto ei hyväksy kunnanhallituksen pää-
tösehdotusta ja Ypäjän kunnan sivistyslautakunnan päätöstä vaan koulustra-
tegia valmistellaan Ypäjän kunnan koko strategian yhteydessä valtuuston 
työskentelynä. 
 
Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kunnanhallituksen ja sivistyslautakunnan 
päätöksestä poikkeava esitys, joten asiasta tuli äänestää ja teki äänestysesi-
tyksen: äänestys suoritetaan nimenhuutoäänestyksenä siten, että ne jotka 
kannattavat kunnanhallituksen päätösehdotusta vastaavat JAA ja ne, jotka 
kannattavat Jari Hepomaan tekemää ja Pirjo-Riitta Palosen kannattamaa 
esitystä vastaavat EI. Äänestyspöytäkirja on pöytäkirjan liitteenä 22. Seuran-
neessa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 9 JAA ääntä ja 12 EI ääntä, joten 
puheenjohtaja totesi valtuutettu Jari Hepomaan ehdotuksen tulleen pää-
tökseksi. Valtuutettu Markku Leppälahti totesi olevansa jäävi ja poistui ko-
kouksesta pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Paikalla oli varajäsen 
Niina Laaksonen (klo 18.10-18.30). 
 
(KH 3.3.2015       43 §) 
(KV 5.3.2015         5 §) 
(KV 11.6.2015     13 §) 
(KH 7.9.2015     117 §) 
(KH 20.10.2015 139 §) 
 
Kokoukset käsittelivät strategiatyön aikatauluttamista ja strategiaseminaarien 
järjestelyjä. Näiden sisältö on tarpeellisilta osiltaan sisällytetty KH 3.11.2015 
147 § selostukseen sekä tämän KH 6.2.2018 viranhaltijan selostukseen en-
nen päätösehdotusta. 
 
KH 3.11.2015 147 § 
 
Kokouksessaan 20.10.2015 kunnanhallitus siis päätti valtuuttaa viraston joh-
toryhmää saattamaan Ypäjän kuntastrategian ja vision Ypäjä 2020 päätök-
seen. Johtoryhmä kokoontui 22.10.2015 ja sopi strategiatyön aihepiirien teh-
täväjaosta johtoryhmän jäsenten kesken. Seuraava johtoryhmän kokous pi-
dettiin 26.10.2015. Johtoryhmän näkemys strategiatyöstä linjauksineen ja 
asetetusta visiosta Ypäjä 2020 oli yhteneväinen. Viimeistelyvaihe ja lopputu-
los on näin ollen käsittelyssä kunnanhallituksen kokouksessa 3.11.2015. 
Kunnanhallituksesta asia etenee valtuustoon. 
 
Kuntalain näkökulma 
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Kuntastrategiaa on uudessa, 1.6.2017 voimaanastuvassa Kuntalain 37 §:ssä 
esitetty ja lainsäätäjä lähtee siitä, että valtuustot kunnissa päättävät kunnan 
toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. 
 
Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista 
toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien to-
teuttamiseen. Toteutuminen ja seuranta jatkossa muodostuvat myös tärkeik-
si. Niin ikään kuntastrategian ottamisesta huomioon kunnan talousarvion ja -
suunnitelman laatimisessa säädetään 110 §:ssä. Kuntastrategiaa tarkistetaan 
vähintään kerran valtuuston toimikaudessa. 
 
Koska Ypäjän visio on ajoitettu vuoteen 2020 ja strategiatyö tehty viiden vuo-
den ajanjaksolle, on ollut syytä tarkastella tilannetta myös muuttuvan lainsää-
dännön valossa. Varmalta vaikuttaa se, että uuden valtuustokauden alkaessa 
1.6.2017 työnsä aloittava uusi valtuusto tulee ottamaan puolestaan ainakin 
kerran toimikautensa aikana strategiatyön tarkasteltavakseen. 
 
Lähtökohta strategiatyölle 
 
Tiedostettua on se, että tunnemme kuntamme taustat, tunnemme sen heik-
koudet ja vahvuudet, uhkatekijät ja mahdollisuudet, joten näiden asioiden 
esille ottaminen olisi vain vanhan kertausta. Siksi Ypäjän visio 2020 määritel-
lään lyhyesti ja tarkasti ja siitä ilmenee, millaisena kuntamme nähdään. Stra-
tegiatyö noudattaa toivottua yleispiirteisyyttä ja se merkitsee valintojen suorit-
tamista eri vaihtoehtojen välillä. Työ täsmäkohdentuu neljään (4) eri tarkaste-
lunäkökulmaan. Näiden näkökulmien esilletuomisella on pyritty löytämään 
niitä ydinajatuksia, joita strategiatyötapahtumissa valtuustoseminaareissa 
9.4.2015 ja 19.9.2015 on ollut esillä. 
 
Liitteenä (liite 40) on esitetty Ypäjän kunnan visio 2020 ja kuntastrategia. 
Kunnanhallitus tutustuu liitteenä olevaan Ypäjä 2020 -visioon ja strategiatyön 
eri näkökulmiin. 
 
Kj:n esitys: 
 
Kunnanhallitus esittää liitteen (liite 40) mukaisen Ypäjän kunnan vision (Ypäjä 
2020) ja johtoryhmän viimeistelemän strategiatyön valtuustolle hyväksyttä-
väksi. 
 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
 
KV 12.11.2015 21 § 
 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
 
SIVLA 12.10.2017 64 § 
 
Kunnan strategiatyöryhmä esittää kunnan päättäville elimille kunnan strategi-
an tarkistamista ja päivittämistä. Strategialuonnoksesta strategiset valinnat 
(sivu 12) ja sivistystoimialan toimeenpano-ohjelmaan vuodelle 2018 ehdotetut 
laadulliset tavoitteet (sivut 15-16) ovat esityslistan oheismateriaalina. 
 
Strategialuonnoksessa on esillä useamman kerran sivistystoimialan johtajien 
tehtävien yhdistäminen: ensin kirjastotoimenjohtajan ja sivistystoimenjohtajan 
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tehtävien yhdistäminen ja myöhemmin yhtenäiskoulun rehtorin, sivistystoi-
menjohtajan, varhaiskasvatusjohtajan, kirjastotoimenjohtajan tehtävien koko-
naisvaltainen tarkastelu. 
Nykyisen Kartanon koulun rehtorin (mihin on yhdistetty sivistystoimenjohta-
jantehtävät) jäädessä pois virastaan luonnoksen mukaan kuntaan tulee yhte-
näiskoulu ja koululle rehtori. Tähän tehtävään en yhdistäisi muita tehtäviä. 
Sivistystoimenjohtajan ja varhaiskasvatusjohtajan tehtävät voidaan yhdistää 
joko nykyiselle varhaiskasvatusjohtajalle tai sitten sivistystoimenjohtajan teh-
tävät tulevalle uudelle hallintovirkahenkilölle. Kirjastotoimenjohtajan tehtävät 
voidaan yhdistää sivistystoimenjohtajan tehtävät tekevälle henkilölle (en näe 
kovinkaan perusteltuna, koska saavutettavat kustannussäästöt ovat aika vä-
häiset kirjastotoiminnan menetyksen rinnalla). 
 
En hajottaisi kyläkoulujen lakkauttamisia kahdelle vuodelle. Toteutetaan ala-
koulujen yhdistäminen ja yhtenäiskouluun siirtyminen samanaikaisesti vuo-
den 2019 syyslukukauden alussa. Monet asiat puoltavat samanaikaisesti 
siirtymistä mm. kuljetusjärjestelyt, kuudesluokkalaisten siirtyminen, erityisope-
tusjärjestelyt, henkilökunnan sijoittuminen, kahden määräaikaisen opettajan 
palkkaus 31.7.2019 asti. 
 
YTTMK 17.11.2017 8 § 
 
Kunnassa on valmisteilla strategian päivitys vuosille 2018-2021, strategian 
päivitys pohjautuu edellisellä valtuustokaudella hyväksyttyyn Ypäjän kunnan 
visioon. Päivitetyn strategian tulee aikaisempaa strategiaa paremmin ohjata 
kunnan toimintaa ja päätöksentekoa. 
 
Kunnanvaltuusto on käsitellyt strategialuonnosta lokakuun lopussa, päivitetty 
strategia hyväksytään joulukuun valtuuston kokouksen yhteydessä. Strate-
gialuonnos on esityslistan oheismateriaalina.  
  
Kunnanjohtaja Sam Vuorinen esittelee strategialuonnoksen vuosille 2018- 
2021.  
 
Esitys: Yhteistyötoimikunta merkitsee strategialuonnoksen vuosille 2018-
2021 tietoonsa saatetuksi. 
 
Päätös: Yhteistyötoimikunta merkitsi strategialuonnoksen vuosille 2018-2021 
tietoonsa saatetuksi. 
 
YTTMK 17.11.2017 9 § 
 
Ypäjän kunnan hallintokunnat ovat laatineet omat talousarvioehdotuksensa 
vuodelle 2018 ja kunnanhallitus on käsitellyt alustavaa talousarvioehdotusta 
kokouksessaan 2.11.2017.  
Talousarvion laadinnassa on aikaisempia vuosia vielä tärkeämpää talouden 
tasapainotussuunnitelman toteuttaminen. Ypäjän kunnan vuoden 2018 valti-
onosuudet vähenevät yli 600 000 €:lla joka tulisi jatkossa kattaa muita tuloja 
lisäämällä ja toimintakustannuksia vähentämällä.   
 
Kunnanjohtaja Sam Vuorinen ja Pirjo-Maarit Hellman esittelevät Ypäjän kun-
nan talouskatsauksen. 
  
Esitys: Yhteistyötoimikunta merkitsee talouskatsauksen tietoonsa saatetuksi.  
 
Päätös: Yhteistyötoimikunta merkitsi talouskatsauksen tietoonsa saatetuksi. 
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SIVLA 29.11.2017 75 § 
 
Kunnan säästötoimenpiteeksi ollaan päättämässä Levän koulun sulkeminen 
jo 1.8.2018 alkaen. Kunnanvaltuusto päättää talousarviosta 14.12.2017. Kou-
lutoimessa on lähdetty siitä, että sekä Levän että Ypäjänkylän koulut sulje-
taan 1.8.2019, ellei oppilasmäärissä tapahdu nousua. 
 
Tätä nousua ei ole näköpiirissä, jolloin sulkeminen näyttää todennäköiseltä. 
Koulut eivät ole varautuneet tähän kahdessa erässä sulkemiseen. Levällä 
käytössä oleva vuorokurssijärjestelmä aiheuttaa reaaliaineissa parillisilla vuo-
siluokilla luokan jakamisen kahteen osaan, koska oppilaat lukevat kuluvana 
lukuvuotena parillisen vuosikurssin osuuden. Perttulaan tulee myös yli 30 
oppilaan kuudesluokka, mikä tulee jakaa. Käytännössä tehdään yhdysluokka 
5-6, johon menee Levän kuudesluokkalaiset, ja Perttulan nykyinen viides-
luokka jatkaa omana ryhmänään ensi vuonna kuudennella luokalla. Oheisma-
teriaalina oppilasmäärät lukuvuonna 2018 – 2019 kouluittain sekä tilanne, jos 
Levän koulu yhdistetään Perttulan koulun kanssa. 
 
Levän koulun sulkeminen vaikuttaa jollain tasolla kuljetusjärjestelyihin. Tavoi-
te on edelleen käyttää lukuvuonna 2018 - 2019 viimeistä jäljellä olevaa optio-
vuotta. 
 
Säästö jää pieneksi koulutoimen talousarviossa koulun lakkauttamisesta 
vuoden 2018 osalta, koska syyslukukauden pituus on vain viisi kk, mikä olen-
naisesti vaikuttaa säästön pienuuteen (laskennallinen arvio 42 000 euroa). 
Säästö toki saadaan myös kevään 2019 osalta (arvio 50 000 euroa), mikäli 
koulu suljetaan suunniteltua ajankohtaa 1.8.2019 aikaisemmin. Lisäksi sääs-
töjä syntyy teknisen toimen talousarvioon kiinteistömenojen vähentymisenä ja 
tulopuolelle mahdolliset kiinteistöjen myyntitulot sekä puhtaus- ja ruokahuol-
toon yhden työntekijän vähentymisestä aiheutuvat säästöt. 
 
Edellinen sivistyslautakunta on palkannut kaksi opettajaa määräaikaisesti 
31.7.2019 asti. Tämä pohjautui siihen olettamukseen, että kyläkoulut sulje-
taan 1.8.2019. Heille järjestyy opetustunnit, vaikka Levän koulu suljetaan 
vuotta aikaisemmin. 
 
Rehtorin päätösehdotus: Sivistyslautakunta saattaa tiedokseen mahdolliset 
Levän koulun sulkemisesta aiheutuvat toimenpiteet sekä säästöt ja palaa 
asiaan kevään kokouksissa. 
 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin 
 
(KH 2.11.2017   223 §) 
(KH 21.11.2017 238 §) 
KH 4.12.2017    247 § 
 
Esitellään vuodelle 2018 talousarvioluonnos, joka on toimitettu oheismateri-
aalina. 
 
Sekä vuoden 2016 että 2017 talousarviot ovat olleet alijäämäisiä. Valtion-
osuusennuste vuodelle 2018 on noin 600.000,00 euroa pienempi verrattuna 
vuoden 2017 talousarvioon. Valtionosuuksien pudotuksella on merkittävä 
vaikutus vuoden 2018 talousarvioluonnoksen alijäämän määrään. 
 
Toimialajohtajat ovat kuultavina kokouksessa. 
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Päätösehdotus: 
Kunnanhallitus asettaa säästötavoitteen talousarviovuodelle 2018 ja velvoit-
taa johtoryhmää tarkentamaan lopullisen talousarvion sen mukaisesti. Käsit-
telyä 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 kun-
nanhallituksessa 21.11.2017. 
 
Päätös: 
Päätösehdotus hyväksyttiin. 
-- 
Johtoryhmä kokoontui 13.11.2017 ja kävi läpi eri toimialojen budjettivarauk-
sia. Toimintatuottojen lisäyksiä ja toimintakuluista saatavia säästöjä tarken-
nettiin. 
 
Tarkennettu talousarvioluonnos on toimitettu oheismateriaalina. Toimiala-
johtajat ovat kokouksessa kuultavina. 
 
Kunnanhallitus toteaa johtoryhmän talousarvioehdotuksen vuodelle 2018 ja 
velvoittaa lautakunnat tarkennuksiin. Lopullinen talousarvioehdotus valmistel-
laan kunnanhallituksessa 4.12.2018. 
 
Päätösehdotus: 
Kunnanhallitus toteaa johtoryhmän talousarvioehdotuksen vuodelle 2018 ja 
velvoittaa lautakunnat tarkennuksiin. Lopullinen talousarvioehdotus valmistel-
laan kunnanhallituksessa 4.12.2018. 
 
Päätös: 
Päätösehdotus hyväksyttiin. 
-- 
 
Talousarvion toimintatuottoja ja -kuluja on tarkennettu 21.11. tilanteesta. 
Merkittävimmät tarkennukset: 
 
päivitetty ennuste lisää Ypäjän osalta valtionosuutta n. 47.000 euroa edelli-
seen verrattuna 
lomituspalvelujen hallinnosta vähennetään yksi lomituspalveluohjaajan toimi, 
kustannusvaikutus 39.000 euroa 
Levän koulua esitetään suljettavaksi 1.8.2018, säästövaikutus n. 42.000 eu-
roa. 
 
Talousarvion 2018 vuosikate on 72.500 euroa, poistot 600.300 euroa ja tili-
kauden alijäämä 515.100 euroa. 
 
Tarkennettu talousarvio 2018, taloussuunnitelma 2018 – 2020 sekä investoin-
tisuunnitelma 2018-2021 on esityslistan liitteenä 26. 
 
Päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää vuoden 2018 talousarvion, talous-
suunnitelman 2018-2020 sekä investointisuunnitelman 2018-2021 valtuustol-
le hyväksyttäväksi. 
 
Käsittelystä: Kunnanhallituksen puheenjohtaja ehdotti muutetusti, että kun-
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nanhallitus esittää vuoden 2018 talousarvion, taloussuunnitelman 2018 – 
2020 sekä tarkennetun investointisuunnitelman 2018 – 2021 valtuustolle hy-
väksyttäväksi. 
 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
(KH 8.8.2017   136 §) 
(KH 31.8.2017 179 §) 
KH 4.12.2017   248 § 
 
”Kuntalain 37 §:n mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto 
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 tulevista 
toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien to-
teuttamiseen. Kuntastrategiassa tulee määritellä myös sen toteutumisen arvi-
ointi ja seuranta. Lisäksi kuntalain 110 §:n mukaisesti talousarvio ja -
suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edelly-
tykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Kuntastrategia tarkistetaan 
vähintään kerran valtuuston toimikaudessa. 
 
Ypäjän kunnan strategia tulee tarkastaa valtuustokaudelle 2017-2021. Käy-
tännön tavoitteena on luoda toiminta- ja johtamisjärjestelmälle kuntalain 37 
§:n mukainen pitkän aikavälin ohjausasiakirja sisältäen konkreettisen toimin-
taohjelman jokaiselle valtuustokauden vuodelle erikseen. Toimintaohjelma ja 
talousarvio laaditaan saumattomasti. Kuntastrategian oheen laaditaan val-
tuustokaudelle kunnan markkinointi- ja viestintäsuunnitelma. Suunnitelma niin 
ikään konkretisoidaan vuosittaisessa toimintaohjelmassa. Em. kokonaisuu-
della kunta toteuttaa sekä perustoiminnassaan että markkinointiviestinnäs-
sään valtuustonpäättämiä suuntaviivoja ja painopisteitä. Suunnitelmalla on 
kokonaisuudessaan kytkös seutukunnalliseen ja maakunnalliseen elinvoima-
strategiaan. 
 
Strategiatyötä ohjaa luottamushenkilöistä koostuva ohjausryhmä, jossa on 
mukana kunnan johtoryhmä. Mm. kuntalaisia, yrittäjiä ja eri alueellisia yhtei-
söjä kuullaan valmistelutyön aikana. 
 
Päätösehdotus: 
1. Kunnanhallitus käynnistää strategiatyön valtuustokaudelle 2017-2021 ja 
nimeää tarpeellisekseen katsomansa määrän edustajia ohjausryhmään kai-
kista valtuustoryhmistä. 
2. Kunnanhallitus kartoittaa aloitusajankohtia kaksipäiväiselle strategiatyön 
aloitukselle elo-syyskuuksi. 
 
Päätös: 
Päätösehdotus hyväksyttiin. Ohjausryhmään nimetään valtuustoryhmien pu-
heenjohtajat sekä lisäksi kunkin ryhmän asettama lisäjäsen, jonka valinnassa 
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on huomioitu sukupuolten tasa-arvo. 
 
2. Asian käsittelyä jatketaan kunnanhallituksessa ohjausryhmän henkilövalin-
tojen 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. 
-- 
 
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 strategiaseminaaris-
sa 31.10.2017. 
 
Päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää Ypäjän kunnan strategian 2018-2021 
ja toimeenpano-ohjelman 2018 valtuustolle hyväksyttäväksi (liite 27). 
 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
 
KV 14.12.2017 58 § 
Selostusosa edeltävän KH kokouksen 4.12.2017 247 § mukainen 
 
Valtuusto kuulee selostuksen talousarviosta vuodelle 2018, taloussuunnitel-
masta vuosille 2018 – 2020, sekä investointisuunnitelmasta vuosille 2018 – 
2021. Materiaali on liitteenä 17. 
 
Valtuusto päättää em. asiakirjojen hyväksymisestä. 
 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
KV 14.12.2017 59 § 
Selostusosa edeltävän KH kokouksen 4.12.2017 248 § mukainen 
 
Kunnanvaltuusto kuulee esittelyn Ypäjän kunnan strategiasta vuosille 2018-
2021 sekä sen toimeenpanosuunnitelmasta vuodelle 2018. Materiaali on liit-
teenä 18. 
 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
SIVLA 17.1.2018 8 § 
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Kunnanvaltuusto on hyväksyessään 14.12.2017 talousarvion vuodelle 2018 
ja taloussuunnitelman vuosille 2018-2020 päättänyt jättää varaamatta määrä-
rahoja Levän koulun toimintaan 1.8.2018 alkaen ja Ypäjänkylän koulun toi-
mintaan 1.8.2019 alkaen. Edelleen kunnanvaltuusto on hyväksyessään sa-
massa kokouksessa kunnan strategian vuosille 2018-2021 ja toimeenpano-
ohjelman vuodelle 2018 hyväksynyt kunnan koulutoimessa siirtymisen yhte-
näiskouluun. 
 
Alustavan suunnitelman mukaan kahden kyläkoulun lakkauttamisella saavu-
tetaan ilman kiinteistökustannuksia 200 000 euron kustannusten vähenemi-
nen. Tämän lisäksi kunnan kokonaiskustannukset pienenevät koulujen lak-
kauttamisista johtuen kiinteistöjen ylläpitokustannusten poisjäämisellä sekä 
kiinteistöjen mahdollisen myynnin kautta, mikäli kunnalla ei ole tarvetta siirtää 
kiinteistöjä muuhun kunnan käyttöön. Puhtaus- ja ruokapalvelun kautta syn-
tyy myös säästöjä, kun ei kiinteistöjä tarvitse siistiä, eikä järjestää ruoankulje-
tusta ja -jakelua lakkautettaville kouluille. 
 
Koulutoimen omat ulkoiset kustannussäästöt syntyvät opetus- ja ohjaushenki-
löstön tarpeen vähenemisellä (kolme opettajan virkaa ja kolme ohjaajan toin-
ta). 
Siirryttäessä kahteen kouluun monia asioita pystytään järjestämään kustan-
nustehokkaammin nykyisen neljän koulun sijasta. Oppilaiden oppimateriaali-
kustannuksiin yhdistämisellä ei ole vaikutusta. Koulukuljetusjärjestelyt ja -
kustannukset riippuvat kuljetusoppilaiden määrästä ja lukujärjestyssuunnitte-
lusta, myös kuljetusoppilailla voi olla odotustunteja, mitä kunnassa ei tällä 
hetkellä juurikaan käytetä. 
 
Levän koulun sulkemisesta 1.8.2018 aiheutuvat järjestelyt: 
1. Yksi opettajan ja yksi ohjaajan tehtävä jäävät täyttämättä 
2. Perttulan koulun johtajaopettajan tehtäviä hoitava luokanopettaja hoitaa 
koko kunnan musiikin ja draaman opetuksen (lisäksi mahdollisesti joitakin 
muita tunteja) 
3. Perttulan koulu on kuusiopettajainen (yksi yhdysluokka) 
4. Kuljetusjärjestelyt noudattavat pitkälti tämän hetkisiä reittejä (käytännössä 
välietappi Levän koulu jää pois) 
5. On mahdollista, että Perttulan koulun kuudes luokka sijoitetaan Kartanon 
koululle, mutta ryhmäyttämisen kannalta on parempi, että kaikki alakoululai-
set tulevat yhtä aikaa seitsemännelle luokalle yläkouluun 1.8.2019. 
 
Edelleen Ypäjänkylän koulun sulkemisesta 1.8.2019 aiheutuvat järjestelyt: 
1. Koulutoimessa siirrytään yhtenäiskouluun. Yhtenäiskoulu toimii kahdessa 
toimipisteessä Perttulan koulussa ja Kartanon koulussa. Yhtenäiskoulu on 
hallinnollisesti yksi yksikkö, jota johtaa virkaan valittu rehtori. Rehtori johtaa 
erityisesti yhtenäiskoulun henkilöstöhallinnon ja vastaa henkilöstön työtehtä-
vien suunnittelusta. Toisella koululla on koko yhtenäiskoulun varajohtaja, joka 
vastaa sen koulun arjessa tapahtuvista asioista (erityisesti pikaista ratkaisua 
edellyttävät oppilaiden väliset asiat). 
2. Yksi luokanopettajan, yksi aineenopettajan ja vähintään yksi erityisopetta-
jan ja koulunkäynnin ohjaajan tehtävä jäävät täyttämättä. Luokanopettajat 
voivat siirtyä erityisopettajiksi tai pelkästään aineenopettajiksi, mikäli tarve 
luokanopetuksen puolella tulevaisuudessa vähenee. 
3. Kuudesluokkalaiset siirtyvät Kartanon koululle aineenopetukseen 
4. Mahdollisesti viidesluokkalaiset tullaan sijoittamaan Kartanon koululle tila-
järjestelyjen vuoksi, koska Perttulan koululle siirtyy myös alakoulujen erityis-
luokka Ypäjänkylän koulusta. Viidesluokkalaisia opettavat edelleen luokan-
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opettajat, eivät siirry aineenopetukseen. 
5. Yläkoulun erityisluokalle kunnostetaan nykyisestä monistushuoneesta ope-
tustila, ja monistus siirtyy kuulutushuoneeseen tai entiseen rehtorin kansli-
aan. 
6. Kuljetusreitit muuttuvat erityisesti siltä osin, että Ypäjänkylän koulun kulje-
tusreitit jäävät pois. Perttulan kouluun siirtyvien Ypäjänkylän alakoululaisten 
kuljetusreitti on sama kuin tällä hetkellä ypäjänkyläläisten yläkoululaisten kul-
jetusreitti Kartanon koululle. Lukujärjestysten laadinnassa huomioidaan kulje-
tusjärjestelyt ja niiden järkevyys. 
 
Kunnan oppilasmäärän laskiessa yhtenäiskoulun perustaminen (ja siis kah-
den pienen yksikön lakkauttaminen) on hyvin perusteltua koulutoimen ja ope-
tuksen järjestämisen kannalta. Tämän hetkisten ennusteiden mukaan oppi-
lasmäärä tulee laskemaan selvästi alle 20 oppilaan/vuosiluokka. Kunnan yh-
tenäiskoulussa on neljä opettajaa erityisopetuksessa: kaksi erityisluokanopet-
tajaa ja kaksi laaja-alaista erityisopettajaa, joista toisen työpanosta suunna-
taan myös esiopetukseen varhaiskasvatuksen puolelle. Koulunkäynnin ohjaa-
jatarve riippuu oppilaiden henkilökohtaisista ohjaajatarpeista, mutta vähintään 
kuusi ohjaajaa tullaan tarvitsemaan (molemmilla erityisluokilla omat ohjaajat 
ja sen lisäksi kaksi ohjaajaa koulua kohti). 
 
Oppilashuoltopalvelut ostetaan hyvinvointikuntayhtymältä jatkossakin. Mah-
dollisen sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteen ja palvelujen uudistuksen 
yhteydessä oppilashuoltopalvelut jäävät peruskuntien hoidettaviksi. Näiden-
kin palveluiden järjestämisen kannalta on eduksi, että oppilaat ovat kahdessa 
toimipisteessä. Tämän lisäksi kunta järjestää oppilashuoltopalveluita varhais-
kasvatukselle ja toisen asteen oppilaitokselle Ypäjän Hevosopistolle. 
 
Liitteenä koulujen tämänhetkiset oppilasmäärät/ennusteet tuleville vuosille 
(LIITE 3). 
Esityslistan oheismateriaalina toistaiseksi valittujen opettajien alustavat työ-
tehtävät 1.8.2019 alkaen. 
 
Rehtorin päätösehdotus: Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle edel-
leen kunnanvaltuustolle esitettäväksi, että kuntaan muodostetaan yhtenäis-
koulu 1.8.2019 alkaen lakkauttamalla Levän koulu 1.8.2018 alkaen ja Ypä-
jänkylän koulu 1.8.2019 alkaen. 
 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
SIVLA 31.1.2018 16 § 
 
Sivistyslautakunnan järjestämässä tiedotus- ja kuulemistilaisuudessa valtuus-
tosalissa ke-iltana 24.1.2018 oli paikalla yhteensä 26 henkilöä. Mukana oli 
myös sivistyslautakunnan jäseniä. 
 
Tilaisuudessa keskustelua käytiin kouluverkon muutoksen hyvistä ja huonois-
ta puolista. Muutamat paikalla olijat kyseenalaistivat esitetyt taloudelliset vai-
kutukset. 
 
Kuntalaisilla oli mahdollisuus antaa kirjalliset kannanotot kouluverkkoon pe 
26.1.2018 mennessä. 
 
Ypäjänkylältä tuli määräaikaan mennessä liitteenä no 1 oleva kannanotto. 
 
Kannanotossa kannettiin huolta mm. mahdollisista korvausinvestoinneista. 



YPÄJÄN KUNTA   PÖYTÄKIRJA s. 23 
Kunnanvaltuusto   14.2.2019  1/2019 
 

 

Pöytäkirjan tarkastus: 

Tarvetta korvaavien tilojen investointeihin ei ole näköpiirissä näiden kyläkou-
lujen lakkautusten vuoksi. 
 
Nykyisellä kouluverkkorakenteellakin ypäjäläisten oppilaiden pisimmät kou-
lumatkat ovat yli 10 kilometriä (pisimmät 14 km) eli koulumatkat eivät tule 
oleellisesti pitenemään kyläkoulujen lakkauttamisten myötä. 
 
Ypäjänkylän vastineessa esitetään kolmen koulun mallia niin, että kunnan 1. 
ja 2. luokat sijoitetaan Ypäjänkylän koululle, 3.-5. luokat sekä alakoulun eri-
tyisluokka sijoitetaan Perttulan koululle ja 6. -9. luokat sijoitetaan Kartanon 
koululle. Tässä mallissa kaikki Perttulan koulun oppilaaksiottoalueen oppilaat 
kuljetetaan kaksi ensimmäistä lukuvuotta Ypäjänkylän koululle. Tämä aiheut-
taa ylimääräisiä kuljetuskustannuksia. Tässä tilanteessa ei myöskään yhte-
näiskoulumalli ole perusteltu koulujen välimatkan vuoksi. Lisäksi on todetta-
va, että kirjaston käyttö jää tässä tilanteessa pelkästään ylimääräisten kulje-
tusten varaan 1. ja 2. luokan oppilailta. 
 
Viidesluokkalaiset voidaan sijoittaa Perttulan koulun yhteyteen varsinkin tule-
vina vuosina, kun perusopetusryhmiä on tulossa yksi ikäluokkaa kohti. 
 
Rehtorin päätösehdotus: Sivistyslautakunta saattaa tiedokseen Ypäjänkylän 
kannanoton kouluverkkomuutokseen ja toimittaa kunnanhallitukselle ylläole-
van selvityksen sivistyslautakunnan vastauksena kannanottoon. 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
 
SELOSTUSOSA KUNNANHALLITUKSELLE 6.2.2018 
 
KESKUSTELU KOULUVERKOSTA VUOSINA 2014-2015 
 
Sivistyslautakunta arvioi ensimmäisen kerran yhtenäiskouluun siirtymisen 
edellytyksiä kokouksissaan 29.10.2014 63 § ja 12.11.2014 65 §. Lautakunta 
totesi kunnan koulutoimessa olevan perusteltua siirtyä neljän koulukiinteistön 
ylläpitämisestä ja perusopetuksen järjestämisestä neljässä koulussa kahteen 
kouluun. Koulutoimi järjestettäisiin suunnittelutilanteessa nk. ’yhtenäiskoulu-
mallissa’ siten, että opetusta annettaisiin kahdessa eri koulukiinteistössä (ny-
kyiset Perttulan ala- ja Kartanon yläkoulukiinteistöt). Hallinnollisesti koulut 
olisivat yksi yksikkö. Lautakunta piti rinnalla myös vaihtoehtoisia ratkaisuvaih-
toehtoja, mm. Levän ja Ypäjänkylän kouluille perustettavat kolme perusope-
tusryhmää 1-2, 3-4 ja 5-6 -vuosiluokille tai 5-6 -vuosiluokkien sijoittamisen 
Kartanon yläkoululle omanaan. 
 
Lautakunta totesi 29.10.2014 63 § oppilasmäärien olevan kunnassa voimak-
kaassa laskusuunnassa. Jo tuolloin laskettiin luokkakohtaisten oppilasmää-
räennusteiden ja opetushallituksen kokoamien Ypäjän ja sen ympäryskuntien 
perusopetuksen oppilaskohtaisista käyttökustannuksista pohjalta, että yhte-
näiskouluun siirtyminen on perusteltua toteuttaa lukuvuoden 2017-2018 alus-
ta. Kokousaineiston liitteenä olivat myös vertailuluvut yläkoulujen oppilasmää-
ristä, jotka todettiin nekin alhaisiksi. Siirtymisen kahteen kouluun laskettiin 
vähentävän opetukseen tarvittavia kokonaistuntimäärää niin ikään merkittä-
västi ja tuovan kaivattuja säästöjä. 
 
Lisäksi nähtiin ruotsin kielen opetusjärjestelyjen ja erityisopetuksen keskitty-
misen hoituvan yhdessä alakoulussa useampaa yksikköä helpommin ja tuo-
van oppilaiden näkökulmasta pedagogisia parannuksia. 
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Perusteluissaan lautakunta otti kantaa myös neljän koulunjohtajan virkoihin, 
joita yhtenäiskoulumalli automaattisesti yhdistäisi ja lisäisi välillisiä säästövai-
kutuksia koulutoimessa. Myös hallinnon keveneminen nähtiin tervetulleena. 
Välillisiä vaikutuksia nähtiin saatavan myös koulukuljetuksiin sekä koulukiin-
teistöjen myymisellä tai jatkokäytöllä. Kaiken kaikkiaan säästövaikutukseksi 
laskettiin noin 100 000 euroa pysyvästi vuositasolla. 
 
Kokouksessaan 12.10.2014 65 § lautakunta myöhäisti yhtenäiskouluun siir-
tymisen lukuvuoden 2019-2020 alkuun, koska tässä vaiheessa alakoulujen 
luokkakohtainen oppilasmäärä ei ennakoisi enää tarvetta kahteen perusope-
tusryhmää. Tällöin myös Perttulan alakoulun tilojen katsottiin riittävän pa-
remmin sinne sijoitetuille opetusryhmille. 
 
Sivistyslautakunta päättikin esittää kunnanhallitukselle edelleen kunnanval-
tuustolle esiteltäväksi kunnan strategiaan kirjattavaksi koulutoimen osalta 
kahteen kouluun siirtymistä viimeistään 1.8.2019 alkaen, mikäli oppilasmää-
rissä ja -ennusteissa ei tapahtuisi oleellista nousua lähivuosina. 
 
Kunnanhallitus päättikin 25.11.2014 162 § sivistyslautakunnan perustelujen 
pohjalta esittää valtuustolle alakoulujen liittämistä yhteen ja kunnan siirtymis-
tä yhtenäiskoulun malliin 1.8.2019 lukien, mikäli oppilasmäärät edelleen jat-
kavat laskuaan. Kokouksessa esitettiin myös, että siirtyminen yhtenäiskou-
luun tapahtuisi jopa nopeutetusti 1.8.2016 lukien. Tätä ei kannatettu. 
 
18.12.2014 20 § kunnanvaltuusto ei kuitenkaan hyväksynyt kunnanhallituk-
sen päätösehdotusta, vaan päätti valmistella kouluverkkoa koskevan asian 
osana Ypäjän kunnan kokonaan uuden strategian valmistelua valtuuston 
työskentelynä. 
 
Kunnanvaltuuston kokouksen 18.12.2014 jälkeen kunnanhallitus esitti ko-
kouksessaan 3.3.2015 43 § valtuustolle strategiatyön jatkamista sen koko-
naisvaltaisella tarkastelulla (ilman erillistä koulutoimen strategiaa) ja asetta-
malla visio aina vuoteen 2020 saakka. Strategiatyö käynnistettäisiin 9.4.2015 
viranhaltijatyönä ja valtuusto päättäisi työn jatkoaikataulusta. 
 
Kokouksessaan 5.3.2015 5 § valtuusto hyväksyi hallituksen päätösehdotuk-
sen, mutta siirsi strategian jatkoaikataulupäätöksen kesäkuun 2015 kokouk-
seensa. 
 
Valtuuston päätti kokouksessa 11.6.2015 13 § jatkaa strategiatyötä kootusti 
erillisessä strategiaseminaarissa 19.9.2015. Seminaari päätettiin kunnanhalli-
tuksen kokouksessa 7.9.2015 117§ jakaa työryhmiin, joissa mm. sivistystoi-
mialan työryhmä pohtisi strategian linjaa kunnan kouluverkkoon. 
 
Strategiaseminaarissa muodostettiin työryhmätöiden pohjalta kunnan visio, 
YPÄJÄ 2020. Työryhmätöiden sivistystoimialan koulutoimea käsittelevässä 
osuudessa todettiin nyt sivukoulujen yhdistäminen: ”Kyläkoulujen sulkeminen, 
aikataulu 1.8.2019” (KH 20.10.2015 LIITE 2), niin ikään Elämän arjen sujumi-
nen -työryhmä totesi ryhmätyössään ”Vuosi 19 sivukoulut yhteen, jos tilalli-
sesti mahdollista.” (KH 20.10.2015 LIITE 5). 
 
Seminaarin jälkeen kunnanhallitus valtuutti kokouksessaan 20.10.2015 139 § 
kunnan johtoryhmää viimeistelemään kuntastrategian viranhaltijatyönä siten, 
että 3.11.2015 kokoontuva kunnanhallitus kykenee käsittelemään ja esittele-
mään strategian valtuustolle yhdellä käsittelyllä. 
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Kunnanhallitus esitti ja kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 12.11.2015 
21 § kuntastrategian vuoteen 2020. Selostuksessa viitatut neljä (4) eri tarkas-
telunäkökulmaa olivat ”Talous ja henkilöstö”, ”Terveys ja hyvinvointi”, ”Kas-
vun ja mielekkään vapaa-ajan edellytykset” sekä ”Yrittäjyys ja maankäytön 
suunnittelu”. 
 
Alkuperäinen sivistyslautakunnan esitys hallitukselle ja edelleen valtuustolle 
(SIVLA 12.11.2014 65 §) kirjattavaksi kunnan strategiaan oli koulutoimen 
osalta kahteen kouluun siirtyminen 1.8.2019 alkaen tuolloin annetun selvityk-
sen pohjalta, mikäli oppilasmäärissä ja -ennusteissa ei tapahtuisi oleellista 
nousua lähivuosina. KV 12.11.2015 21 § hyväksymän kuntastrategian kasvua 
ja mielekästä vapaa-aikaa käsittelevässä näkökulmassa todettiin kuitenkin: 
”Koulutoimessa on oppilasmäärän vähetessä suunnitteilla siirtyminen yhteen 
alakouluun.” Lopulliseen strategiatekstiin alakoulujen sulkeminen kirjattiin 
asiakirjan todetun yleisluonteen vuoksi laveammin (”Strategiatyö noudattaa 
toivottua yleispiirteisyyttä” KH 3.11.2015 147 §). Strategian taustamateriaalis-
sa ajatus sivukoulujen yhdistämisestä 1.8.2019 oli kuitenkin selkeästi ilmais-
tu. 
 
Niin ikään asiakirjan kunnan taloutta ja henkilöstöä käsittelevässä näkökul-
massa linjattiin: ”Kunnalla on tasapainoinen ja vakaa talous, joka edellyttää 
lyhyen ja pitkän tähtäimen suunnittelua, seurantaa sekä harkittuja ja oikein 
mitoitettuja investointeja. Yhteisesti asetettuihin tavoitteisiin ja toimintaperi-
aatteisiin sitoudutaan. Toiminnassa noudatetaan kustannustehokkuutta ja 
kokonaistaloudellisuutta. Tuottavuutta parannetaan sekä omassa toiminnas-
sa että yhteistyöverkostojen kautta. Laadukkaiden palvelujen järjestämisessä 
on valmius uusiin, joustaviin toimintamalleihin. Organisaatio- sekä palvelura-
kennetta tarkistetaan tarpeen mukaan. Ennaltaehkäiseviin palveluihin panos-
tetaan.” Strategialinjaus jätti mahdolliseksi tarkastaa kunnan toimintoja myös 
talousperusteisesti. 
 
Strategian selostustekstin yhteydessä kunnanhallituksessa 3.11.2015 147 § 
todettiin kuntalain velvoittavan strategian ajoittaiseen tarkasteluun ”tulevista 
toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien to-
teuttamiseen.” Lisäksi todettiin että, ”varmalta vaikuttaa se, että uuden val-
tuustokauden alkaessa 1.6.2017 työnsä aloittava uusi valtuusto tulee otta-
maan puolestaan ainakin kerran toimikautensa aikana strategiatyön tarkastel-
tavakseen. Strategian tarkasteluun palattiin toimintaympäristön muuttuessa 
syksyllä 2017 toimintaympäristön ja kuntalain muututtua. 
 
Valtuusto hyväksyi kuntastrategian 2020 käyttöön äänestyksittä kokoukses-
saan 12.11.2015 21 §. 
 
KESKUSTELU KOULUVERKOSTA VUOSINA 2015-2018 
 
Käynnistäessään strategiatyön uudelle valtuustokaudelle 2017-2021 kunta-
lain muututtua 1.6.2017 lukien, kunnanhallitus totesi kokouksessaan 8.8.2017 
136 §, että strategiatyötä ohjaamaan kootaan luottamushenkilöistä koostuva 
ohjausryhmä, jossa on mukana kunnan johtoryhmä. Mm. kuntalaisia, yrittäjiä 
ja eri alueellisia yhteisöjä kuullaan valmistelutyön aikana. Ohjausryhmään tuli 
nimetä valtuustoryhmien puheenjohtajat sekä lisäksi kunkin ryhmän asettama 
lisäjäsen, jonka valinnassa on huomioitu sukupuolten tasa-arvo. Jäsenet ni-
mettiin kunnanhallituksessa 31.8.2017 179 §. Laajalla ohjausryhmällä ja 
avoimella työotteella strategiset linjaukset toteuttaisivat hallinnon läpinäky-
vyysvaadetta. 
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Strategiatyö käynnistyi ohjausryhmän kokouksella 8.8.2017. Aloituksen yh-
teydessä todettiin, että aikaisempi kunnan visio 2020 on vain syytä päivittää 
siten, että siinä nostetaan esille selkeästi kunnan strategiset valinnat valtuus-
tokaudelle ja konkretisoidaan nämä vuosittaiseen toimeenpano-ohjelmaan. 
Koska kyseessä oli päivitystyö, kävi ilmeiseksi, että niin ikään kouluverkkoa 
koskeva aiempi strateginen linjapäätös tulee säilyttää asiakirjassa. Koko stra-
tegiatyötä ei myöskään haluttu aloittaa täysin uudestaan, koska tämän nähtiin 
hankaloittavan kunnan pitkän aikavälin suunnittelua, johon toimialat olivat jo 
v. 2015 hyväksytyssä strategiassa sitoutuneet. Toisaalta haluttiin kunnioittaa 
myös aiemman valtuuston linjapäätöksiä. 
 
Myöhemmässä strategiatyön vaiheessa asiakirjan tarkasteluväli ajoitettiin 
vuosille 2018-2021, eli alkavaksi seuraavasta täydestä toiminta- ja talousar-
viovuodesta. Strategiatyön kuntalaisille avoimet ohjausryhmät pidettiin 15. ja 
21.9.2017. Tätä ennen kuultiin kyläyhdistyksiä 12.9.2017. Tilaisuuksissa käsi-
teltiin tehtyjä strategisia esivalintoja ja strategian tekstisisältöä. 
 
Strategiapäivitystyön ohella kunnanhallitus käsitteli talousarviota vuodelle 
2018, taloussuunnitelmaa vuosille 2018-2020 sekä investointeja. (KH 
2.11.2017 223 §, KH 21.11.2017 238 §, KH 4.12.2017 248 §). Kuntalain 110 
§ mukaisesti ”talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteutta-
vat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan” 
ja edelleen ”taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. 
Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden 
kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kun-
nan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla 
alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.” 
Jo varhaisessa vaiheessa oli nähtävissä, että kunnan valtionosuudet tulisivat 
kokonaisuudessaan laskemaan rajusti vuoden 2017 tasosta vuodelle 2018. 
Ensimmäisissä ennusteissa pudotusta oli yli 600 000 euroa ja lopullisissa 
Kuntaliiton laskelmissa 525 220 euroa (Lähde: Lopullinen laskelma kuntien 

valtionosuuksista 2018, VM 28.12.2017 ja OKM 29.12.2017). 
 
Ottaen huomioon, että Ypäjän kunta oli tehnyt ylijäämäisen tilinpäätöksen 
viimeksi vuodelta 2015, minkä jälkeen talousarviot ja tilinpäätökset sekä ta-
loussuunnittelukauden talousarvioennusteet olivat olleet alijäämäisiä, oli sel-
vää, ettei kuntalain 110 § mukaiseen tilanteeseen suunnittelukaudella pääs-
täisi vuonna 2019 tai 2020 ilman merkittäviä talouden tasapainottamistoi-
menpiteitä ja kunnan kulurakenteen ja organisaation pysyviä muutoksia. 
 
Ohesta on nähtävissä, kuinka merkittävästi valtionosuuksien julkaistut ennus-
teet syksyllä 2017 muuttivat vuoden 2018 talousarviota ja Ypäjän kunnan 
talouden näkymiä suhteessa vuoden 2015 syksyllä suunniteltuun tarkastelu-
jaksoon. Vertailun helpottamiseksi mukaan on otettu myös välivuoden 2016 
syksyn suunnittelutilanne. Ilman valtionosuuksien laskua v. 2018 talousarvio 
olisi voinut olla suunnitelmallisesti jopa ylijäämäinen, jolloin kouluverkkoky-
symyksessä olisi voitu edetä alkuperäisessä aikataulussa. 
 

Ajankohta TA2016 TS2017 TS2018 TS2019 TS2020 

syksy 
2015 

- 148 600 + 82 380 + 158 880   

      

  TA2017    

syksy 
2016 

 - 169 780 - 227 780 - 41 480  
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   TA2018   

syksy 
2017 

  - 515 100 - 241 000 + 187 300 

      

ERO    673 980   

(Lähteet: Ypäjän kunnan talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018, 
KV 17.12.2015 § 30 LIITE 25, talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-
2019 KV 15.12.2016 § 29 LIITE 17, talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 
2018-2021, KV 14.12.2017 § 58 LIITE 17) 
 
Talouden tasapainottamistoimenpiteitä etsittäessä sivistyslautakunta sai val-
mistelutehtävän yhtenäiskouluun siirtymisestä porrastetusti jo 1.8.2018 lu-
kien, jota se käsitteli kokouksessaan 12.10.2017 64 §. Tuolloin sivistystoi-
menjohtaja näki pysymisen aiemman päätöksen mukaisessa, vuonna 2019 
tapahtuvassa kouluverkon kertamuutoksessa parempana. Vuoden 2018 ta-
lousarvion ja sitä seuraavan suunnittelukauden ennusteissa kunnan kulu- ja 
organisaatiorakenteesta ei kuitenkaan kyetty löytämään muita sellaisia kerta- 
tai kerrannaisluonteisia säästökohteita, joilla talouden tasapainottamisen lain 
vaatimissa rajoissa olisi ollut käytännössä mahdollista. 
 
Edellä mainitusta johtuen valmisteilla olevan kuntastrategian tekstiin lisättiin 
maininta kouluverkon supistamisesta portaittain: ”Suunnittelukaudella siirry-
tään vaiheittain yhtenäiskouluun (ala- ja yläkoulu), mikäli oppilasmäärissä ei 
tapahdu merkittävää kasvua” ja talousarvioehdotuksiin ei laskettu määräraho-
ja oppilasmääräkehitykseltään pienimmän, Levän alakoulun, toimintaan ke-
vätlukukauden 2018 jälkeen. 
Aikaisemman kuntastrategiatyön yhteydessä mainitut kouluverkon oppilaska-
pasiteetti (tilojen vetokyky) sekä oppilasmäärän riittävyys yleisesti (volyymi) 
kunnan kouluverkolle olivat keskeisiä perusteluja strategian 2020 linjauksille 
(”jos tilallisesti mahdollista”, KH 20.10.2015 LIITE 2 / ”mikäli oppilasmäärissä 
ja -ennusteissa ei tapahdu oleellista nousua lähivuosina” SIVLA 12.11.2014 
65 §). 
 
Oppilasmäärien ja -ennusteiden seuraaminen on muutoinkin, mutta muodos-
tui erityisesti jo strategian 2020 linjauksen, mutta myös uuden strategialin-
jauksen myötä keskeiseksi osaksi sivistystoimen tehtäviä. 
 
Jo ensimmäisessä kouluverkkoasian käsittelyssä sivistyslautakunta 
(29.10.2014 63 §) totesi kouluverkon oppilasmäärien olevan laskussa ja luvut 
tarkentuivat vielä seuraavaan asian käsittelyyn (SIVLA 12.11.2014 65 §). 
Sivistyslautakunnan jäsenille 29.10.2014 kokoukseen lähetetyissä oheisma-
teriaaleissa (päiv. 21.10.2014) mm. Levän alakoulun oppilasennuste vuosille 
2014-2021 vaihteli välillä 26-34 oppilasta (lv. 2015-2016 yht. 34 opp. / lv. 
2018-2019 yht. 31 opp. / lv. 2019-2020 yht. 26 opp.). Vertailun vuoksi yli kol-
me vuotta myöhemmin sivistyslautakunnan kokoukseen 17.1.2018 oheisma-
teriaaliksi laaditussa oppilasennusteessa Levän alakoulun 1.8.2018 oppilasti-
lanne koulupiirin kotiosoitteen perusteella olisi ollut vain 22 oppilasta. Muutos 
21.10.2014 tehdyn lv. 2018-2019 ennusteen ja 17.1.2018 reaalitilanteen välil-
lä oli yhteensä 9 oppilasta, -26,5 prosenttia (%). 
 
Kaikilla mainituilla v. 2014 istuntokerroilla lautakunta totesi, että ennustetuille 
oppilasmäärille useamman kuin yhden ala- ja yhden yläkoulun ylläpitäminen 
ei olisi oppilasennusteen loppupuolella, tultaessa 2010-2020 luvun taittee-
seen, kustannustehokasta. Edelleen kokouksessaan 29.11.2017 75 § sivis-
tyslautakunta totesi, että ”tätä nousua ei ole näköpiirissä, jolloin sulkeminen 
näyttää todennäköiseltä.”. Nousulla viitattiin edelleen oppilasmäärien kehityk-
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seen. 
 
Kunnan oppilasmäärien kehitystä seurattiin oppilasennusteiden ohella myös 
lukuvuosittain syyslukukausien ensimmäisissä sivistyslautakunnan kokouk-
sissa reaalitilanteella (SIVLA 12.8.2015 46 § lv. 2015-2016, SIVLA 10.8.2016 
47 § lv. 2016-2017, SIVLA 9.8.2017 42 § lv. 2017-2018).  
 

 lv. 
2015-
2016 

lv. 
2016-2017 

lv. 
2017-2018 

Muutos 
2015-2018 

Perttulan 
alak. 

91 93 (+2,2 %) 98 (+5,1%) +7,7%, 7 opp. 

Ypäjänk. 
alak. 

34 29 (-14,7%) 25 (-13,8%) -26,5%, 9 opp. 

Levän alak. 28 23 (-17,9) 18 (-21,7%) -35,7%,10 
opp. 

Kartanon 
yläk. 

81 75 (-7,4%) 80 (+6,7%) -1,2%, 1 opp. 

Koulut yht. 234 220 (-6,0%) 221 (-0,45%) -5,6%, 13 opp. 

 
Ypäjänkylän ja Levän alakoulujen reaalitilanteet olivat kaikilla tarkasteluhetkil-
lä laskussa jopa ennusteita jyrkemmin, kun taas Perttulan ala- ja Kartanon 
yläkoulujen oppilasmäärät kasvussa. Taustalla vaikuttanevat kunnan alhai-
nen syntyvyys, mutta myös julkinen strategialinjaus yhteen alakouluun siirty-
misestä, jotka yhtäältä vähensivät perusopetukseen tulevien lasten määrää ja 
toisaalta siirsivät oppilaaksioton painopistettä keskustan Perttulan alakou-
luun. Muun muassa juuri Ypäjänkylän ja Levän alakoulujen koulupiirien alu-
eella kotiosoitteensa perusteella ko. kouluissa ensimmäisen vuosiluokan 
aloittaville lapsille oli haettu perusopetuslain 28 §:n mukaan oman lähikoulun 
muutosta, koska lapsi ei ennättäisi suorittaa alakoulun kuusivuotista oppivel-
vollisuutta samassa koulussa näiden mahdollisesti sulkeutuessa vuonna 
2019.  
 
Tästä syystä aikaisemmin mainittu ja tämän kokouksen liitteessä 3 todettu 
Levän alakoulun tosiasiallinen oppilasmäärä voi syksyn 2018 tilanteessa poi-
keta 1.8.2018 ennusteesta, mikäli Levän koululle aloittaviksi merkityt neljä (4) 
ensimmäisen luokan oppilasta hakevat koulusiirtoa muihin kunnan alakoului-
hin. Perusopetukseen 1. luokalle tulevien oppilaiden ilmoittautuminen Ypäjän 
kunnassa on tiistaina 6.3.2018. 
 
Kouluverkon supistamisen aikaistamisen ollessa luonteeltaan merkittävästi 
kuntalaisten arkeen vaikuttava tekijä, käsiteltiin aietta aluksi kunnan yhteis-
työtoimikunnassa viivytyksettä. Toimikunnassa olivat edustettuina JHL:n, JU-
KO:n, JYTY:n ja työnantajan edustajat sekä kunnan työsuojelupäällikkö. 
 
Kunnan yhteistyötoimikunta merkitsi kokouksessaan 17.11.2017 8 § tietoon-
sa saatetuksi kunnan strategiapäivityksen ja sen linjaratkaisut. Keskusteluis-
sa käytiin läpi nimenomaisesti strategian ja taloussuunnittelun sidosteisuutta 
ja näiden konkreettisia vaikutuksia nimenomaisesti alakoulujen, erityisesti 
Levän alakoulujen tilanteeseen. Levän koulun lakkauttamisesta keskusteltiin 
suoraan. 
 
Toimikunta merkitsi niin ikään 9 § tietoonsa saatetuksi kunnanjohtajan ja ta-
loussihteerin esittelemän kunnan taloustilanteen ja totesi, että talousarvion 
laadinnassa on aikaisempia vuosia vielä tärkeämpää talouden tasapainotus-
suunnitelman toteuttaminen tiedostaen Ypäjän kunnan vuoden 2018 valtion-
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osuuksien vähenemisen yli 600 000 eurolla (tuon hetken laskelmat), joka tuli-
si jatkossa kattaa muita tuloja lisäämällä ja toimintakustannuksia vähentämäl-
lä. 
 
Eri strategian sisällöllisissä työpajoissa ja ohjausryhmissä 12., 15., 21.9.2017 
asiakirjaa käsiteltiin kuntalaisten kanssa ja tekstiosiltaan lopullista luonnos-
versiota käytiin läpi valtuuston strategiaseminaarissa 31.10.2017. 
 
Strategiatekstin lopullista versiota käsitelleessään sivistyslautakunta puhui 
nyt nimellä Levän alakoulun sulkemisesta kokouksessaan 29.11.2017 75 § 
toimialaan kohdistuneiden muiden säästö- ja talouden tasapainottamistoi-
menpiteiden ohella. Lautakunta totesi, että ”säästö jää pieneksi koulutoimen 
talousarviossa koulun lakkauttamisesta vuoden 2018 osalta, koska syysluku-
kauden pituus on vain viisi kk, mikä olennaisesti vaikuttaa säästön pienuu-
teen (laskennallinen arvio 42 000 euroa). Säästö toki saadaan myös kevään 
2019 osalta (arvio 50 000 euroa), mikäli koulu suljetaan suunniteltua ajankoh-
taa 1.8.2019 aikaisemmin. Lisäksi säästöjä syntyy teknisen toimen talousar-
vioon kiinteistömenojen vähentymisenä ja tulopuolelle mahdolliset kiinteistö-
jen myyntitulot sekä puhtaus- ja ruokahuoltoon yhden työntekijän vähentymi-
sestä aiheutuvat säästöt.” 
 
Kaiken kaikkiaan lautakunta näki koulun sulkemisella saatavan etupainoista 
ja kumulatiivista säästövaikutusta sivistystoimen ja kunnan kulurakenteeseen 
Levän koulun sulkeutuessa vuoden etuajassa, jolloin koulutoimen säästö 
toteutuisi jo vuonna 2020, kun taas aikaisemmassa mallissa säästöt saavu-
tettaisiin vasta vuonna 2021 täysimääräisinä. Vuoden aikaistus taloudellises-
sa ylijäämässä verrattuna aikaisemman taloussuunnittelukauden näkymiin 
kuntalain 110 § velvoittamana oli merkittävä. 
 
Hallintokunnat esittivät kunnanhallitukselle 4.12.2017 247 § vuoden 2018 
talousarvion ja taloussuunnitelman ajalle 2018-2020. Lopullisessa esitykses-
sä Levän koulun toimintaan ei enää varattu määrärahoja kevätlukukauden 
2018 jälkeen ja suunnittelukaudella oli nähtävissä talouden alijäämän nousu 
ylijäämäiseksi suunnittelutilanteessa viimeistään vuonna 2020 – tosin, mui-
denkin toimialojen hakemien säästötoimenpiteiden yhteisvaikutuksena. Ypä-
jänkylän alakoululle ei varattu taloussuunnitelmassa määrärahaa enää kevät-
lukukaudesta 2019 eteenpäin. Tältä osin hyväksytyt suunnitelma-asiakirjat 
olivat v. 2015 strategian ja aikaisempien valtuuston linjapäätösten mukaisia, 
jolloin niistä käytiin myös laajaa kuntalaiskeskustelua ja -kuulemisia ja lakkau-
tussuunnitelmista pyydettiin mm. koulujen ja opettajien silloisen ammattiyh-
distyksen lausunnot. 
 
Edelleen hallitus käsitteli 248 § kunnan strategian kaudelle 2018-2021, mihin 
kouluverkon supistaminen vaiheittain oli sisällytetty. Samassa yhteydessä se 
käsitteli strategian toimeenpanosuunnitelman toimintavuodelle 2018, jonka 
peruskoulutusta ja opetustoimen hallintoa käsittelevässä osuudessa todettiin 
”kahteen alakouluun siirtymisen edellytysten selvittäminen v. 2018 syysluku-
kaudesta”. 
 
Myöhemmin kokoontunut valtuusto otti kouluverkkoasiaan periaatteellisen 
kannan ja hyväksyi äänestyksittä hallituksen esitykset (KV 14.12.2017 58-59 
§). 
 
Vuoden 2018 ensimmäisessä kokouksessaan 17.1.2018 8 § sivistyslautakun-
ta käsitteli kouluverkon muutoksia sekä Ypäjänkylän että Levän alakoulujen 
osalta ja näiden suoria ja välillisiä kustannussäästöjä sekä toiminnallisia muu-
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toksia varsin seikkaperäisesti. Pelkkiä suoria säästöjä laskettiin syntyvän 
200 000 euroa. Eroa vuonna 2014 laskettuihin säästöihin (n. 100 000 eur) 
syntyi mm. peruskoulutuksen ja opetustoimen hallinnon henkilömäärän ja sen 
myötä henkilöstömäärärahojen kasvusta vuosien 2014-2017 välillä kolmella 
(3) henkilöllä, joista henkilöstörakenteessa tarkastellen Levän koulun toimin-
nan lakkaaminen päättäisi kaksi (2) määräaikaista työsuhdetta v. 2018 ilman 
irtisanomisia. 
 
Lautakunta totesi, että ”kunnan oppilasmäärän laskiessa yhtenäiskoulun pe-
rustaminen (ja siis kahden pienen yksikön lakkauttaminen) on hyvin perustel-
tua koulutoimen ja opetuksen järjestämisen kannalta. Tämän hetkisten en-
nusteiden mukaan oppilasmäärä tulee laskemaan selvästi alle 20 oppi-
laan/vuosiluokka.” 
 
Harkintansa jälkeen sivistyslautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle edel-
leen kunnanvaltuustolle esitettäväksi, että kuntaan muodostetaan yhtenäis-
koulu 1.8.2019 alkaen lakkauttamalla Levän koulu 1.8.2018 alkaen ja Ypä-
jänkylän koulu 1.8.2019 alkaen. 
 
Oli selvää, että kouluverkkokysymyksen ratkaisulla on paikoin huomattavakin 
vaikutus kunnan oloihin, joten sivistystoimiala varasi 24.1.2018 kuntalain 22 
§:n ja hallintolain 41 §:n mukaisesti kouluverkkokysymyksen asianosaisille 
osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuden kuntalaiskeskusteluna, missä kou-
luverkkoasiaa esiteltiin. Tilaisuudessa esitetyt kannanotot kirjattiin, samoin 
kannanottoja oli mahdollisuus toimittaa kirjallisesti 26.1.2018 saakka. Tilai-
suudesta oli tiedotettu paikallislehdissä sekä asian vireilläolosta muutoinkin 
koko syksyn 2017 ajan. 
 
Kannanottoja kouluverkkoasiaan toimitettiin määräajassa yksi (1) kappale, 
missä esitettiin kahden koulun sijasta kolmen koulun mallia sijoittamalla kun-
nan kaikki 1. ja 2. luokat Ypäjänkylän koululle, 3.-5. luokat sekä alakoulun 
erityisluokka Perttulan alakoululle ja 6.-9. luokat Kartanon yläkoululle. Sivis-
tyslautakunta totesi kannassaan 31.1.2018 16 §, ettei vuosiluokkien hajaut-
taminen kolmeen yksikköön enää puoltaisi yhtenäiskouluun siirtymisen perus-
ideaa välimatkojen vuoksi (Ypäjänkylä-Perttula 7,3 km -Kartano 9,5 km). Ha-
jauttaminen lisäisi merkittävästi koulumatkakustannuksia eikä poistaisi kulu-
rakenteesta kiinteistön, ruoanjakelun, henkilöstön ja muiden välillisten tekijöi-
den yhteisvaikutusta. 1-2 -vuosiluokkalaisten koulukuljetusmatkat kunnan 
raja-alueilta kasvaisivat pisimmillään lähemmäs 20 kilometriä ja matka-aika 
pitenisi merkittävästi. 
 
Niin ikään Ypäjän nuorisovaltuustolta pyydettiin kanta kouluverkon supistami-
seen kuntalain 26 § mukaisena nuorten asioihin ja oloihin perehtyneenä vai-
kuttamistoimielimenä. Nuorisovaltuusto puolsi kouluverkon supistamista, mut-
ta kiinnitti huomiota ryhmäytymisen tärkeyteen uuteen kouluun siirryttäessä. 
 
LOPUKSI 
 
Ypäjän kunnan kouluverkkosuunnittelua on tehty maltillisesti ajalla 2014-2018 
pohjautuen sekä pitkän aikavälin oppilasennusteisiin että lukuvuosikohtaisiin 
reaalioppilasmääriin. Kouluverkkokeskustelu on viety kunnan kahteen eri 
strategiaan, joiden valmistelussa on laajalti osallistettu luottamushenkilöitä, 
viranhaltijoita sekä kuntalaisia. Kunnan koko taloudellista tilannetta on seurat-
tu vuosittaisten talousarvioiden ja taloussuunnitelmien kautta, minkä lisäksi 
eri kouluverkkovaihtoehtoja on selvitetty ja hankittu varsin riittävät ja asian-
mukaiset selvitykset, tiedot ja laskennat. Asian vireilläolosta ja vaikuttamis-
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mahdollisuuksien käyttämisestä on informoitu aina asian merkityksen ja laa-
juuden kannalta sopivalla tavalla sosiaalisessa mediassa, lehdissä ja kunnan 
kotisivuilla sekä huoltajille toimitetuilla tiedotteilla. 
 
Selvityksissä on tarkasteltu ainakin: 

- kunnan taloudellista tilannetta ja sen kehitystä ajalla 2014-2020 
- opetustoimen käyttötaloutta samassa suhteessa 
- kouluverkon olemassaolevaa ja vaihtoehtoista rakennetta 
- koulutilojen kuntoa ja tilojen käyttöä muuhun tarkoitukseen 
- kouluverkkomuutosten pedagogisia vaikutuksia 
- koulukuljetuksia 
- oppilashuoltopalveluita 
- oppilasennusteita ja reaalioppilasmääriä ajalla 2015-2023 
- opetushenkilöstön ja välillisesti muun henkilöstön sijoittumista uusissa 

kouluverkkoratkaisuissa 
Lisäksi on kuultu: 

- koulujen henkilöstöä 
- kunnan yhteistyötoimikuntaa (YTTMK) 
- kuntalaisia ja asianosaisia 
- nuorisovaltuustoa 
- Ypäjänkylän vanhempainyhdistys, kylätoimikunta ja nuorisoseura 
- kunnanvaltuustoa (strategiaseminaarissa ennen asian päätöstä) 

 
Kouluverkon supistamisen jälkeenkin perusopetus voidaan Ypäjän kunnassa 
järjestää perusopetuslain edellyttämällä tavalla. 
 
Keskeisimmät oppilasmääräennusteet ja talousarviolaskelmat sekä asiasta 
lausutut kannanotot on toimitettu tämän kunnanhallituksen kokouksen 
6.2.2018 kokousaineiston oheismateriaalina ja liitteenä. 
 
Ypäjänkylän alakoulun osalta kouluverkkopäätökset tehdään vasta vuoden 
2019 talousarviovalmistelun pohjalta voimassaolevan strategiapäätöksen 
linjassa. 
 
Päätösehdotus: 
Kunnanhallitus esittää valtuustolle Levän alakoulun toiminnan lakkauttamista 
1.8.2018 lukien. 
 
Päätös: 
 
Päätösehdotus hyväksyttiin 
 
KV 15.2.2018 7 § 
 
LIITE 1 
 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin 
 
SIVLA 28.1.2019 5 § 
 
Ilmoitus tiedotus- ja kuulemistilaisuudesta on 7.1.2019 julkaistu kunnan www-
sivulla sekä 9.1.2019 Seutu-Sanomissa. 
 
Kouluverkkomuutosta olivat esittelemässä kunnanjohtaja Sam Vuorinen, kir-
jastonjohtaja-sivistystoimenjohtaja Jasmiina Sillanpää ja vs. rehtori Juha 
Kraapo Ypäjän kunnanvirastolla 21.1.2018 klo 18 alkaen.  
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Paikalla oli 20 henkilöä. Yleisöstä esitettiin yksi kysymys koskien tilojen riittä-
vyyttä, johon viranhaltijat vastasivat. Lisäksi Ypäjänkylän koulun johtaja Outi 
Viitanen käytti puheenvuoron.  
Keskustelu sujui hyvässä hengessä.  
 
Kirjalliset lausunnot on pyydetty jättämään 24.1.2019 klo 17 mennessä. 
Yhtään lausuntoa ei ole jätetty määräaikaan mennessä. 
 
Päätösehdotus: Sivistyslautakunta saattaa ylläolevan selvityksen tiedotus- ja 
kuulemistilaisuuden järjestämisestä ja toteuttamisesta tiedoksi kunnanhalli-
tukselle. 
 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
SIVLA 28.1.2019 6 § 
 
Kunnanvaltuusto on hyväksyessään 14.12.2017 talousarvion vuodelle 2018 
ja taloussuunnitelman vuosille 2018-2020 päättänyt jättää varaamatta määrä-
rahoja Ypäjänkylän koulun toimintaan 1.8.2019 alkaen. Edelleen kunnanval-
tuusto on hyväksyessään samassa kokouksessa kunnan strategian vuosille 
2018-2021 ja toimeenpano-ohjelman vuodelle 2018 hyväksynyt kunnan ope-
tustoimessa siirtymisen yhtenäiskouluun.  
 
Edellä todetun mukaisesti kunnanvaltuusto on vuoden 2019 talousarvion ja 
vuosien 2019-2021 taloussuunnitelman hyväksyessään päättänyt jättää va-
raamatta määrärahoja Ypäjänkylän koulun toimintaan 1.8.2019 alkaen. Edel-
leen kunnanvaltuusto on hyväksyessään samassa kokouksessa kunnan stra-
tegian vuosille 2018-2021 ja toimeenpano-ohjelman vuodelle 2018 hyväksy-
nyt kunnan opetustoimessa siirtymisen yhtenäiskouluun.  
 
Lapsilukumäärän negatiiviseen kehitykseen yhdistettynä kunnan valtion-
osuuksien raju lasku vuodesta 2017 vuodelle 2018 muutti Ypäjän kunnan 
talouden näkymiä rajusti suhteessa v. 2015 syksyllä suunniteltuun.  
 
Kunnan oppilasmäärän laskiessa yhtenäiskoulun perustaminen (ja siis Ypä-
jänkylän koulun lakkauttaminen) on perusteltua opetuksen järjestämisen kan-
nalta. Tämänhetkisten ennusteiden mukaan kokonaisoppilasmäärä tulee las-
kemaan nykyisestä 214 oppilaasta (18.1.2019) 173 oppilaaseen (kevät 2025) 
ja aloittavan ikäluokan koko jää alle 20 oppilaaseen/ vuosiluokka (syksy 
2021).  
 
Ypäjänkylän koulun sulkemisesta 31.7.2019 ja yhtenäiskouluun siirtymisestä 
1.8.2019 aiheutuvat järjestelyt: 
 
1. Opetustoimessa siirrytään yhtenäiskouluun. Yhtenäiskoulu toimii kahdessa 
toimipisteessä Perttulan koulussa ja Kartanon koulussa. Yhtenäiskoulu on 
hallinnollisesti yksi yksikkö, jota johtaa virkaan valittu rehtori. Rehtori vastaa 
opetuksen järjestämisestä, henkilöstön tehtävien suunnittelusta ja yhtenäis-
koulun henkilöstöhallinnosta. Perttulan koululla on opettaja, joka oman vir-
kansa ohella vastaa sen koulun arjessa tapahtuvista asioista. 
 
2. Opetushenkilöstön tehtäväkuvaukset tarkistetaan. Opetustoimen henkilös-
töjärjestelyt toteutetaan ilman irtisanomisia. Säästö henkilöstökuluista muo-
dostuu määräaikaisten sopimusten tarpeen määrittelyllä. Myös mahdollisesti 
avoimeksi tulevien virkojen täyttö harkitaan erikseen tapauksesta riippuen.  
 



YPÄJÄN KUNTA   PÖYTÄKIRJA s. 33 
Kunnanvaltuusto   14.2.2019  1/2019 
 

 

Pöytäkirjan tarkastus: 

3. Kuudesluokkalaiset siirtyvät Kartanon koululle. 
 
4. Mahdollisuus sijoittaa myös viidesluokkalaiset Kartanon koululle. 
 
5. Koulukuljetusten järjestelyt ja kustannukset riippuvat maksuttoman kulje-
tusedun piirissä olevien oppilaiden määrästä, reittien ja pysäkkipaikkojen 
suunnittelusta sekä lukujärjestyssuunnittelusta. Koulukuljetukset kilpailute-
taan keväällä 2019. Kilpailutus on viimeksi järjestetty vuonna 2016 (lv. 2016-
2017 sekä optiona lv. 2017-2018 ja 2018-2019). 
 
6. Oppilashuoltopalvelut ostetaan hyvinvointikuntayhtymältä. Mahdollisen 
sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteen ja palvelujen uudistuksen yhteydessä 
oppilashuoltopalvelut jäävät peruskuntien hoidettaviksi. Näidenkin palvelui-
den järjestämisen kannalta on eduksi, että oppilaat ovat kahdessa toimipis-
teessä. Tämän lisäksi kunta järjestää oppilashuoltopalveluita varhaiskasva-
tukselle ja toisen asteen oppilaitokselle Ypäjän Hevosopistolle (Oppilas- ja 
opiskelijahuoltolaki, 9 §/ 1.8.2014). 
 
7. Ypäjänkylän koulun lakkauttamisella arvioidaan olevan noin 100 000 euroa 
säästö: 
- opetustoimen henkilöstökulut -50 000 euroa  
- ylläpitokustannukset/ tekninen toimi -25 000 euroa  
- puhtaus- ja ruokapalveluiden kustannukset -26 000 euroa  
 
Tämän lisäksi on erikseen huomioitava kiinteistön mahdollisesta myynnistä 
saatava tuotto. 
 
Päätösehdotus: 
Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle edelleen kunnanvaltuustolle 
esitettäväksi, että  

1. Ypäjänkylän koulu lakkautetaan 31.7.2019. 
2. Ypäjän kuntaan muodostetaan yhtenäiskoulu 1.8.2019 alkaen. 

 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
KH 5.2.2019 24 § 
 
Jo kunnan kouluverkkokeskustelun ensimmäisissä käsittelyissään 
12.11.2014 65 § sivistyslautakunta esitti hallitukselle ja valtuustolle, silloiseen 
aiottuun kunnan koulutoimen strategiaan kirjattavaksi yhtenäiskoulun muo-
dostamista Ypäjän kuntaan lukuvuoden 2019-2020 alussa 1.8.2019 lukien. 
Yhtenäiskoulu toimisi kahden kouluyksikön mallissa neljän koulun sijasta. 
Kunnanhallituksen käsittelystä 25.11.2014 162 § Ypäjän koulutoimen strate-
gia eteni näine kirjauksin valtuustoon, joka kuitenkin päätti muutetusti 
18.12.2014 20 § valmistella kouluverkkoa koskevat päätökset osana kunnan 
vuoteen 2020 ulottuvaa kokonaisstrategiaa, joka hyväksyttiin tällä sisällöllä 
valtuustossa 12.11.2015 21 §. Aiepäätöksen mukaisesti kunnassa siirryttäi-
siin strategiakauden lopulla yhteen alakouluun oppilasmäärän vähetessä. 
 
Mainittakoon, että tämän asian aiemmassa selostuksessa on vuosilukuvirhei-
tä koskien yllä mainittuja kokouksia. Asiasisällöllisesti selostukset ovat ko-
kousten kulun mukaisia, eikä virheillä siten ole vaikutusta asiassa tehtyihin 
päätöksiin. 
 
Keväällä 2017 valittu uusi kunnanvaltuusto hyväksyi Ypäjän kunnan päivite-
tyn strategian vuosille 2018-2021 kokouksessaan 14.12.2017 59 §. Sen lin-
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jauksissa säilytettiin siirtyminen yhtenäiskouluun suunnittelukaudella, mikäli 
oppilasmäärissä ei tapahdu oleellista nousua. Lisäksi valtuusto hyväksyi 
mahdollisuuden porrastaa siirtyminen koulu kerrallaan. 
 
Seurattaessa strategiakirjausten myötä kunnan koulujen oppilasmäärien kehi-
tystä sekä pitkän aikavälin oppilasennusteilla että lukuvuosikohtaisilla reaa-
lioppilasmäärillä, oli niissä nähtävissä valtakunnallisestikin vaikuttava laskeva 
trendi. Viimeisimmät oppilasennusteet lukuvuosille 2018-2023 ja edelleen 
tarkennettuna lukuvuosille 2019-2025 osoittavat oppilasmäärän laskevan 
edelleen, mutta ennakoitua maltillisemmin. Tarkemmat koulukohtaiset oppi-
lasennusteet vuosille 2018-2023 ja 2019-2025 ovat liitteinä 5 ja 6, sekä koko-
naismäärät kuvattuna oheisessa taulukossa. 
 

 lv. 
2018-
2019 

lv. 
2019- 
2020 

lv. 
2020- 
2021 

lv. 
2021- 
2022 

lv. 
2022- 
2023 

lv. 
2023- 
2024 

lv. 
2024- 
2025 

Ennuste 
2018-
2023 

208 203 196 190 178 - - 

Ennuste 
2019-
2025 

Toteuma 
210 

211 207 202 189 188 173 

 
Kunnan oppilasmäärien kehitystä seurattiin yleisten oppilasennusteiden ohel-
la myös lukuvuosittain syyslukukausien ensimmäisissä sivistyslautakunnan 
kokouksissa reaalitilanteella. Päivitetyt, koulukohtaiset reaalitilanteet luku-
vuosilta 2015-2019 on kuvattu oheiseen taulukkoon ja ovat lisäksi liitteinä 7 ja 
8. Ennustevuodelle 2019-2020 on esitetty tilanne kahden ala- ja yhden ylä-
koulun sekä vaihtoehtoisesti yhtenäiskoulun mallissa (2+1 kou-
lua/yhtenäiskoulu). Sama vaihteluväli toistuu kokonaismuutoksessa. 
 

 lukuv. 
2015-
2016 

lukuv. 
2016-
2017 

lukuv. 
2017-
2018 

lukuv. 
2018- 
2019 

uusin 
ennuste 
2019- 
2020 

muutos 
2015- 
2019 

Perttulan 
alak. 

91 93 
(+2,2 %) 

98 
(+5,1%) 

123 
(+25,5%) 

111/128 
(-9,8/+4,0%) 

+20/+37opp. 
+22,0/+40,6% 

Ypäjänk. 
alak. 

34 29 
(-14,7%) 

25 
(-13,8%) 

17 
(-32%) 

17/- 
(-/-%) 

-17 opp. 
-50% 

Levän 
alak. 

28 23 
(-17,9) 

18 
(-21,7%) 

Koulutyö 
päättynyt 

- - 

Kartanon 
yläk. 

81 75 
(-7,4%) 

80 
(+6,7%) 

70 
(-12,5%) 

83 
(+18,6%) 

+2 opp. 
+2,5% 

Koulut yht. 234 220 
(-6,0%) 

221 
(+0,45%) 

210 
(-5,0%) 

211 
(-0,47%) 

+23 opp. 
+9,8% 

 
Toivottua oppilasmäärän muutosta ei ole nähtävillä pitkän aikavälin oppi-
lasennusteissa, myös lukuvuosittainen reaalitilanteen tarkastelu tukee tren-
diä. Kuten jo aiemmissa kouluverkkokeskustelun vaiheissa on todettu, ei 
Ypäjänkylän alakoulun oppilasmäärän kehitys sellaisenaan ole verrannollinen 
koulun oppilaaksiottoalueen lapsilukumäärän kehitykseen, sillä taustalla vai-
kuttavat osaltaan alhaisen syntyvyyden ohella myös julkinen kouluverkkokes-
kustelu ja strategialinjaus, jotka siirsivät oppilaaksioton painopistettä keskus-
tan Perttulan alakouluun. 
 
Edelleen ypäjänkyläläisten vanhempien esityksen pohjalta sivistyslautakunta 
päätti yksimielisesti 2.5.2018 48 § järjestää kunnan 1. vuosiluokalle tulevien 
oppilaiden opetuksen Perttulan koulussa 1.8.2018 alkaen. Päätöksen myötä 
Ypäjänkylän koulun 1.-2. luokalla opiskelevien määrä laski nyt kahteen 2. 
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vuosiluokalla opiskelevaan oppilaaseen, jolloin sivistyslautakunta päätti 
30.5.2018 57 § muuttaa myös 2. vuosiluokalla Ypäjänkylällä opiskelevien 
oppilaiden lähikouluksi Perttulan koulun elokuun alusta 2018. Muutokset vai-
kuttivat välillisesti myös koulukuljetusten painopisteeseen sekä yhden opetta-
jan virkapaikan muutokseen. 
 
Oppilasmäärän kehityksen lisäksi kunnan taloustilanne muuttui vuosien 2017-
2018 aikana merkittävästi suunnitellusta. Muun muassa kunnan valtion-
osuuksien merkittävä lasku syksyllä 2017 vuodelle 2018 ja sen jälkeisille 
suunnitelmavuosille osoitti, ettei kunnan taloustilannetta saada tasapainoon 
kuntalain 110 § edellyttämällä suunnitelmakaudella ilman merkittäviä kulura-
kenteellisia korjauksia. 
 
Kunnanvaltuusto päättikin 14.12.2017 58 § hyväksyessään vuosien 2018-
2020 taloussuunnitelman olla varaamatta määrärahoja Ypäjänkylän koulun 
toimintaan vuodesta 2019 eteenpäin ja näin ottaa porrastetun kouluverkon 
supistamisen talouden osalta käyttöön kunnan taloustilanteesta ja -näkymistä 
johtuen. Ilman valtionosuuksien menetyksiä kouluverkkomuutoksessa olisi 
ollut mahdollista edetä alkuperäisessä aikataulussaan, ottaen kuitenkin huo-
mioon, että silloinkin oppilasmäärät olisivat olleet laskevia. 
 
Tehdyn linjauksen mukaisesti valtuusto päätti 13.12.2018 39 § vuoden 2019 
talousarvion hyväksyessään jättää varaamatta määrärahoja Ypäjänkylän kou-
lun toimintaan 1.8.2019 alkaen. Edelleen kunnanvaltuusto on hyväksyessään 
samassa kokouksessa kunnan strategian toimeenpano-osan vuodelle 2019 
hyväksynyt siinä kirjauksen perusopetuksen järjestämisestä ”Perttulan, Ypä-
jänkylän ja Kartanon kouluissa 31.7. asti sekä yhtenäiskoulussa 1.8. alkaen. 
Yhtenäiskoulu toimii kahdessa toimipisteessä, Perttulan ja Kartanon yksiköis-
sä.” 
 

Ajankohta TA2016 TS2017 TS2018 TS2019 TS2020 

syksy 2015 - 148 600 + 82 380 + 158 880   

      

  TA2017    

syksy 2016  - 169 780 - 227 780 - 41 480  

      

   TA2018   

syksy 2017   - 515 100 - 241 000 + 187 300 

      

ERO    673 980   

    TA2019  

Syksy 2018    + 23 200 - 193 400 

      

ERO    264 200 - 6100 

      

 
Yllä olevasta taulukosta voidaan todeta, että käsillä olevilla tiedoilla ja koulu-
verkkomuutoksen toteutuessa, tulee kunnan talouden tasapainottamisessa 
olemaan haasteita jopa mahdollisen kouluverkkomuutoksen jälkeenkin. Näin 
ollen valtuuston päätöstä porrastaa verkon supistamista voidaan pitää vas-
tuullisena taloudenhoitona suhteessa oppilasmäärien kehitykseen, sillä mikäli 
vuoden 2018 talousarvion alijäämässä (-515100) ja edelleen talousarvio- ja 
suunnitelmavuodella 2019 olisivat mukana sekä Levän että Ypäjänkylän ala-
koulun määrärahat, kunnan alijäämä olisi merkittävä. 
 

  TP2017 TA2018 TA2019 TS2020 TS2021 

Peruskoulutus 
ja opetustoi-
men hallinto 

Toimintatuotot 24829 23900 37000 25000 25000 

Toimintakulut -
2463681 

-
2365000 

-
2247800 

-
2185800 

-
2185800 
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Toimintakate -
2438852 

-
2341100 

-
2210800 

-
2160800 

-
2160800 

ERO EDELL.   97750 130300 50000 0 

ERO KUMUL.   97750 228050 278050 0 

       

 
Yllä on esitetty kunnan vuosien 2019-2021 taloussuunnitelma-asiakirjasta 
peruskoulutuksen ja opetustoimen hallinnon osuus. Vuoden 2018 osalta toi-
mintakate on laskenut 97.750,00 euroa sisältäen myös Levän alakoulun suo-
rista ja välillistä kustannuksista (koulutyö, koulukuljetus, puhtaus- ja ruoka-
palvelu, kiinteistönhoito, kiinteistön myynti). Sama säästö kumuloituu vuodelle 
2019 nyt ennakkoon (porrastetun lakkautuksen myötä) ja laskelmassa toimin-
takate paranee lisäksi Ypäjänkylän alakoulun suunnitellun säästövaikutuksen 
myötä. Molempien koulujen kumulatiivinen säästö näkyy suunnitelmavuodella 
2020 ollen n. 278.050,00 euroa. 
 
Kouluverkkomuutoksen arvioidut säästövaikutukset Ypäjänkylän osalta on 
esitetty ylempänä (SIVLA 28.1.2019). 
 
Kuntalaiskuulemisessa 21.1.2019 esiteltiin kouluverkkomuutoksen sisältöä ja 
vaikutuksia. Tilaisuudessa esitettiin yksi kysymys, eikä annettuun määräai-
kaan 24.1.2019 mennessä toimitettu muutoksesta kannanottoja. 
 
Sivistyslautakunta esitti kokouksessaan 28.1.2019 6 § kantanaan kunnanhal-
litukselle ja edelleen valtuustolle Ypäjänkylän koulun lakkauttamista strategi-
an mukaisesti 31.7.2019 ja Ypäjän kuntaan muodostettavan yhtenäiskoulun 
1.8.2019 alkaen. 
 
Päätösehdotus: 
Kunnanhallitus 

1. esittää valtuustolle Ypäjänkylän alakoulun lakkauttamista 31.7.2019 
lukien. 

2. esittää valtuustolle yhtenäiskoulun perustamista kuntaan Perttulan 
ala- ja Kartanon yläkouluista 1.8.2019 lukien. 

3. velvoittaa sivistystoimialan yhtenäistämään uuden yhtenäiskoulun op-
pilaaksiottoalueet, lähikoulujen osoittamismenettelyn sekä tarkenta-
maan koulukuljetukset ja muut keskeiset seikat. 

4. velvoittaa sivistystoimialaa, teknistä toimialaa sekä puhtaus- ja ruoka-
palveluja valmistelemaan alaisensa henkilöstön virantoimitus- tai 
työnsuorituspaikkojen sekä tehtävien sisällölliset muutokset. 

 
Päätös: 
Päätösehdotus hyväksyttiin.” 
 
Liitteet 1, 2, 3, 4 

  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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KV 6 § Palikkalan asemakaava 

 
Aiempi käsittely: KH 

KH 
KH 
KH 

18.1.2018     8 § 
  6.2.2018   27 § 
16.5.2018   92 § 
18.9.2018 160 § 

  
Selostus: ”KH 18.1.2018 8 § 

 
Ypäjän Palikkalassa valtatie 10:n, Hyrsynkulmantien ja Palikkalan yksityis-
tien risteysalueiden läheisyydessä olevalle alueelle on todettu tarpeen 
käynnistää asemakaavan laatiminen. Ko. alue kuuluu Palikkalan osayleis-
kaavaan, jossa alueen maankäytöksi on suunniteltu maatalouden lisäksi 
teollisuus- ja varasto- (TY) sekä palvelutoiminnot (P). 
 
Palvelutoimintojen alue (P) on tarkoitettu pääasiassa yksityisten ja kaupal-
listen palvelujen sekä liike- ja toimitilojen rakentamista ja teollisuus- ja va-
rastotoimintojen alue (TY) läheisen asumisen huomioivaa teollisuus-, kor-
jaamo- ja varastotilojen rakentamista varten. Molemmat alueet on tarkoitet-
tu asemakaavoitettaviksi. 
 
Asemakaavan laatiminen alueelle on vuosille 2018-2021 hyväksytyn Ypä-
jän kunnan strategian hallintotoimialan yrittäjyyden ja elinkeinoelämää 
koskevan päälinjauksen ”kunta edistää ja tukee toiminnallaan uusyritysten 
perustamista alueelleen ja olemassa olevan yritysrakenteen toimintaedelly-
tyksiä ja kehittymistä” mukainen (Ypäjän kunnan strategia, s. 9) ja toteut-
taa niinikään myös teknisen toimialan päälinjausta, jonka mukaan ”aktiivi-
sella, asukkaiden ja yritysten tarpeita palvelevalla kaavoitustoiminnalla 
varmistetaan monipuolinen ja määrältään riittävä tonttitarjonta” (sama, s. 
11). Lisäksi asemakaava edistää selkeästi strategiakauden yrittäjyyden 
linjavalintaa, jossa ”kunta uskoo vahvasti yrittäjyyteen kärkihankkeissaan 
ja sen myötä syntyvään paikalliseen kasvuun, omavaraiseen työllistämi-
seen ja työllistymiseen” sekä periaatetta, jonka mukaan ”päätöksissä ote-
taan huomioon yritys- ja elinvoimavaikuttavuus” (sama, s. 12). Kuntastra-
tegian toimeenpano-osassa valtuusto on lisäksi linjannut Palikkalan ja Kur-
jenmäen alueiden kehittämisen kunnan kärkihankkeina vuonna 2018 (sa-
ma, s. 17). 
 
Palikkalan alueella jo toimivilla yrityksillä on liiketoimintansa laajentamis-
suunnitelmia. Asemakaavan laatimisella luodaan edellytykset yritystoimin-
nan edelleen kehittymiselle ja uusyritysten sijoittumiselle suunnittelualueel-
le. Laadittavan asemakaavan yhtenä tavoitteena on myös alueen liiken-
neyhteyksien ja -väylien nykyistä sujuvampi toteuttaminen. 
 
Kaavoitushankkeesta on pyydetty tarjous FCG Suunnittelu ja tekniikka 
Oy:n Tampereen toimistolta. Tarjous esitellään kokouksessa. Kaavoitetta-
van alueen rajaus ja kaavan tavoitteet määritellään tarkemmin kaavoitus-
hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa. 
 
Päätösehdotus: 
Kunnanhallitus käynnistää asemakaavan laadinnan Ypäjän Palikkalan val-
tatie 10:n, Hyrsynkulmantien ja Palikkalan yksityistien risteysalueen lähei-
syyteen ja lähettää asian tekniselle toimialalle valmisteluun. Suunnittelu-
alueen tarkempi aluerajaus määritellään osallistumis- ja arviointisuunnitel-
massa. 
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Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
KH 6.2.2018 27 § 
 
Palikkalan asemakaavalla on tarkoitus tarkentaa ja ratkaista Palikkalan 
osayleiskaavassa (hyväksytty KV 5.3.2015 § 2) valtatien numero 10:n var-
relle osoitettujen ympäristöhäiriötä aiheuttamattomien teollisuus- ja palve-
lualueiden maankäyttö. Asemakaavoitettava alue on pinta-alaltaan noin 
28,5 ha. 
 
Kaavoitettavan alue on alustavasti määritelty esityslistan oheismateriaalina 
olevassa osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS). Suunnitelman 
tarkoituksena on selvittää Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukainen 
asemakaavan laajuuteen ja sisältöön nähden tarpeellinen osallistumis- ja 
vuorovaikutusmenettely sekä kaavan vaikutusten arviointi. 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kerrotaan kaavoituksen lähtökoh-
dat, tarkoitus ja tavoitteet, suunnittelun eteneminen, alustava aikataulu ja 
osallistumismahdollisuudet. Lisäksi OAS:ssa kuvataan kaavan yhteydessä 
laadittavat selvitykset ja vaikutusten arvioinnit. Tarvittaessa OAS:aa täy-
dennetään kaavoitusmenettelyn aikana kaavaehdotuksen nähtäville aset-
tamiseen saakka. 
 
OAS asetetaan nähtäville kaavatyön aloitusvaiheessa. Osalliset voivat 
ilmaista mielipiteensä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta kirjallisesti 
viimeistään ennen asemakaavaehdotuksen asettamista julkisesti nähtävil-
le. 
 
Päätösehdotus: 
Kunnanhallitus hyväksyy Palikkalan asemakaavan osallistumis- ja arvioin-
tisuunnitelman ja päättää asettaa sen nähtäville 12.2.2018 alkaen Ypäjän 
kunnanviraston palvelupisteelle sen aukioloaikoina. 
 
Päätös: 
Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
KH 16.5.2018 92 § 
 
Palikkalan asemakaavan luonnosvaiheen viranomaisneuvottelut pidettiin 
13.4.2018. Paikalla olivat Hämeen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuk-
sen (ELY), Uudenmaan ELY:n, Hämeen Liiton sekä Museoviraston edus-
tajat. Viranomaisneuvottelujen jälkeen on laadittu kaavahankkeen liiken-
neselvitys, jonka pohjalta kaavoittaja on jatkanut kaavaluonnoksen laati-
mista.  
 
Viranomaisneuvottelumuistio, liikenneselvitys ja kaavaselostusluonnos 
ovat esityslistan oheismateriaaleina. Palikkalan asemakaavaluonnos sekä 
päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat esityslistan liitteinä 10 ja 
11. 
 
Päätösehdotus: 
Kunnanhallitus 
1. hyväksyy Palikkalan asemakaavaluonnoksen sekä päivitetyn osallis-

tumis- ja arviointisuunnitelman ja 
2. asettaa sen nähtäville 23.5.2018 alkaen kunnanviraston palvelupisteel-
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le sen aukioloaikoina ja 
3. pyytää kaavaluonnoksesta tarvittavat lausunnot 
 
Päätös: 
Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
KH 18.9.2018 160 § 
 
Palikkalan asemakaavaluonnos ja valmisteluvaiheen kaava-aineisto on 
ollut nähtävillä 23.5. – 25.6.2018 välisen ajan ja asemakaavaluonnoksesta 
on pyydetty lausunnot. 
Palikkalan asemakaavan valmisteluvaiheen kaava-aineistoon saatiin kuusi 
lausuntoa: Museovirasto, Hämeen liitto, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskus, Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä, tekninen lautakunta ja 
rakennuslautakunta.  Lyhennelmät lausunnoista ja kaavan laatijan vasti-
neet ovat esityslistan liitteenä, liite 28. Valmisteluvaiheen kaava-aineistoon 
ei ole saatu yhtään mielipidettä. 
 
Palikkalan asemakaava-alueella on suoritettu rakennusten inventointi 
osoitteissa Alhonkuja 1, maatilan päärakennus ja Alhonkuja 3, Palikkalan 
työväenyhdistyksen talo. Rakennusinventointi on esityslistan oheismateri-
aalina. 
 
Saatujen lausuntojen ja laaditun rakennusinventoinnin perusteella kaavoit-
taja on jatkanut asemakaavan laadintaa ja kaavoitus on edennyt kaavaeh-
dotusvaiheeseen. Palikkalan asemakaavaehdotus ja kaavaselostus ovat 
esityslistan liitteinä, liitteet 29 a ja b.  
 
Yritysvaikutusarvio: 
 

 Kysymys                                 Kyllä                   Mahdollisesti                 Ei 
 Vaikutusta yritysten kil- 

pailutilanteeseen?                     x 
Vaikutusta yritysmäärän 
kehitykseen?                             x 
Vaikutusta työpaikkojen 
muodostumiseen                      x 
Ulkoistusmahdollisuus?            x 
 
Päätösehdotus: 
Kunnanhallitus 
1. antaa liitteen 28 mukaiset vastineet Palikkalan asemakaavan valmiste-

luvaiheen kaava-aineistosta annettuihin lausuntoihin ja   
2. hyväksyy Palikkalan asemakaavaehdotuksen ja  
3. asettaa sen nähtäville 26.9.2018 alkaen ja 
4. pyytää kaavaehdotuksesta tarvittavat lausunnot. 
 
Käsittelystä: Taneli Käpylä totesi olevansa jäävi § 160 osalta ja poistui ko-
kouksesta käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. 
 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.” 
 
KH 5.2.2019 25 § 
 
Palikkalan asemakaavaehdotus ja ehdotusvaiheen kaava-aineisto on ollut 
nähtävillä 26.9. – 29.10.2018 välisen ajan, asemakaavan ehdotusvaihees-
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ta on lähetetty ilmoitus alueen maanomistajille 21.9.2018 ja asemakaava-
ehdotuksesta on pyydetty lausunnot. 
 
Palikkalan asemakaavan ehdotusvaiheen kaava-aineistoon saatiin kuusi 
lausuntoa: Museovirasto, Hämeen liitto, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskus, Kanta-Hämeen pelastuslaitos, tekninen lautakunta ja rakennuslau-
takunta.  Lyhennelmät lausunnoista ja kaavan laatijan vastineet ovat esi-
tyslistan liitteenä, liite 9. Ehdotusvaiheen kaava-aineistoon ei ole saatu 
yhtään muistutusta. Saatujen lausuntojen perusteella pidettiin viranomais-
neuvottelu 30.11.2018. 
 
Saatujen lausuntojen ja viranomaisneuvottelun perusteella on kaavaehdo-
tukseen todettu olevan tarpeen tehdä joitakin muutoksia ja tarkennuksia. 
Kaavatyöryhmä on tutustunut aineistoon kaavoittajan kanssa 24.1.2019 ja 
todennut tarvittavat täydennys- ja muutostarpeet, jotka kaavoittajan tuli 
vielä huomioida lopullisessa kaavaehdotuksessa. 
 
Palikkalan asemakaavaehdotus ja kaavaselostus ovat esityslistan liitteinä, 
liitteet 10 a ja b. 
 
Yritysvaikutusarvio: 
 

 Kysymys                                 Kyllä                   Mahdollisesti                 Ei 
 Vaikutusta yritysten kil- 

pailutilanteeseen?                     x 
Vaikutusta yritysmäärän 
kehitykseen?                             x 
Vaikutusta työpaikkojen 
muodostumiseen                       x 
Ulkoistusmahdollisuus?            x 
 

 Päätösehdotus: 
Kunnanhallitus 

1. antaa liitteen 9 mukaiset vastineet Palikkalan asemakaavan ehdo-
tusvaiheen kaava-aineistosta annettuihin lausuntoihin ja   

2. esittää Palikkalan asemakaavaehdotuksen kunnanvaltuuston hy-
väksyttäväksi, liitteet 10 a ja b. 
 

Käsittelystä: 
 Taneli Käpylä poistui kokouksesta pykälän käsittelyn ja päätöksenteon 

ajaksi. 
 
 Päätös: 
Päätösehdotus hyväksyttiin.” 
 

 Liitteet 5 a ja b 
 
 

  
Käsittelystä: Taneli Käpylä poistui kokouksesta pykälän käsittelyn ja päätöksenteon 

ajaksi. 
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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KV 7 § Ypäjän kirkonkylän asemakaavan päivitys ja asemakaavan laajennus 
 
Aiempi käsittely KH 

TEKLA 
KH 
KH 
KH 

  27.2.2018     39 § 
    4.4.2018     26 § 
  10.4.2018   73a § 
30.10.2018   186 § 
    5.2.2019     26 § 

  
Selostus: ”Ypäjän kirkonkylän asemakaavan päivityksen tavoite on tarkastaa ja ajan-

tasaistaa keskustaajaman vanhat asemakaavat pääasiassa osoittamalla 
asemakaavaratkaisut toteutuneen tilanteen mukaisiksi. 
 
Asemakaavan laajentamisen tavoitteena on puolestaan tiivistää ja täyden-
tää keskustaajaman ja Kartanonkylän välistä yhdyskuntarakennetta ja 
osoittaa Hevosopiston alueelle sen kehittämistä tukevia toimintoja. Ase-
makaavalla tavoitellaan monipuolisesti uusia rakentamisalueita etenkin 
asumisen tarpeisiin. 
 
Asemakaava-alue on suurelta osin luokiteltu sekä valtakunnallisesti arvok-
kaaksi maisema-alueeksi että valtakunnallisesti arvokkaaksi rakennetuksi 
kulttuuriympäristöksi. Kaavan laadinnan yhteydessä huomioidaan ja tar-
peen mukaan suojellaan alueen maiseman, kulttuuriympäristön ja luonnon 
arvoja. Suunnittelussa ja vaikutusten arvioinneissa huomioidaan laaditut 
selvitykset rakennettua kulttuuriympäristöä, muinaismuistoja, maisemaa ja 
luontoa koskien. 
 
Asemakaavan muutosta ja laajennusta ohjaa voimassa oleva Kanta-
Hämeen maakuntakaava vaihekaavoineen. Lisäksi asemakaavan laajen-
tamisalueilla suunnittelua ohjaa Hevosalueiden osayleiskaava vuodelta 
2003. Työssä huomioidaan myös oikeusvaikutukseton Forssan seudun 
strateginen rakennemalli, FOSTRA. 
 
Asemakaavoitettavan alueen koko on noin 151 hehtaaria. 
 
Kaavaluonnoksen kuvauksessa on osoitettu uusina rakentamisalueina: 
 
Asuinpientalojen alueina on osoitettu Varsanojantien varrelta Kartanon kou-
lun pohjoispuolinen Hevosopiston alue, jonne voidaan osoittaa täydennys-
rakentamista. Hevosopiston eteläpuolelle on puolestaan osoitettu kolme 
laajahkoa asuinpientalojen täydennysrakentamisen aluetta. Yhteydet alueil-
le on osoitettu pääasiassa Karrinmäentien kautta, joka osoitetaan kaavassa 
katualueena. Kokonaan uusi asuinpientalojen alue osoitetaan Hollikujan ja 
Karrinmäentien yhtymäkohdan eteläpuolelle. 
 
Ratsastajantien itäpuolinen tiiviiksi erillispientalojen alueeksi aiemmin kaa-
voitettu alue on muutettu palvelemaan Hevosopiston ja muiden hevostoi-
mintojen tarpeita. Alue on tarkoitettu hevosläheiseen pientaloasumiseen 
sekä hevostallien ja talousrakennusten rakentamiseen. Korttelialueelle saa 
sijoittaa myös hevostaloutta palvelevia tarha- ja laidunalueita. 
 
Kulttuuriympäristö: 
 
Alueen kulttuuriympäristöarvoja on huomioitu osoittamalla valtakunnallises-
ti, maakunnallisesti ja paikallisesti arvokasta rakennusperintöä suojeltavak-
si merkinnöillä sr-v, sr-m ja sr-1-3. Myös aluekokonaisuuksien arvoja on 
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esitetty säilytettäväksi. Täydennysrakentamisen alueet on sijoitettu maise-
man arvot huomioiden ja arvokkaimmat niityt ja hakamaat on osoitettu 
maa- ja metsätalousalueina, joilla on ympäristöarvoja. Maisemallisesti ar-
vokkaimmat avoimet pellot ja laidunmaat on osoitettu MA-alueina. Kartanon 
kulttuurimaiseman kannalta arvokkaimmat rakennetut puistoalueet on esi-
tetty merkinnällä VP/S. 
 
Virkistys: 
 
Loimijoen pohjoisrannan yhteyteen on osoitettu virkistysreitti, venevalkama 
ja esimerkiksi agilitytoiminnalle sopiva puistoalue (VP). Ne mahdollistavat 
virkistysalueiden helpon saavutettavuuden ja käytettävyyden. Taajamasta 
on myös lukuisia yhteyksiä pohjoisen virkistysmetsiin ja laajemmille maa- ja 
metsätalousalueille. Asemakaavassa esitetään myös useita hevosreittejä. 
 
Liikenne: 
 
Ypäjänkyläntie ja Varsanojantie esitetään asemakaavassa liikennealueena. 
Uutena katuna esitetään olemassa olevaa Karrinmäentietä ja kokonaan 
uutta, Ratsastajantieltä haaroittuvaa katua. 
 
Esityslistan liitteenä 5 on Ypäjän kirkonkylän asemakaavaluonnos ja ko-
kousjäsenille toimitettuna oheismateriaalina luonnos kaavaselostuksesta, 
päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä luontoselvitys. 
 
Päätösehdotus: 
1. Kunnanhallitus tutustuu laadittuun kaavaluonnokseen ja päättää aset-

taa sen nähtäville kunnanviraston palvelupisteelle ja kunnan yleisille in-
ternetsivuille 5.3.2018 alkaen 

2. Kunnanhallitus ohjeistaa teknisen toimialan järjestämään yleisölle esit-
telytilaisuuden kaavaluonnoksesta sekä pyytämään luonnoksesta tarvit-
tavat lausunnot. 

 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
TEKLA 4.4.2018 26 § 
 
Ypäjän kunnanhallitus on 27.2.2018 kokouksessaan hyväksynyt Ypäjän 
kirkonkylän asemakaavan päivitys- ja asemakaavan laajennuksen luon-
noksen. Luonnosvaiheen asiakirjat on asetettu yleisesti nähtäville 5.3. 2018 
– 6.4.2018 väliseksi ajaksi. 
 
Asemakaavoitettavan alueen koko on noin 151 hehtaaria. Ypäjän kirkonky-
län asemakaavan päivityksen tavoite on tarkastaa ja ajantasaistaa keskus-
taajaman vanhat asemakaavat pääasiassa osoittamalla asemakaavarat-
kaisut toteutuneen tilanteen mukaisiksi. Asemakaavan laajentamisen ta-
voitteena on puolestaan tiivistää ja täydentää keskustaajaman ja Kartanon-
kylän välistä yhdyskuntarakennetta ja osoittaa Hevosopiston alueelle sen 
kehittämistä tukevia toimintoja. Asemakaavalla tavoitellaan monipuolisesti 
uusia rakentamisalueita etenkin asumisen tarpeisiin. 
 
Ypäjän kirkonkylän asemakaavan päivitys- ja asemakaavan laajennuksen 
luonnosvaiheen aineisto on kokonaisuudessaan nähtävillä kaavoittajan 
projektipankissa: https://kenguru.fcgsmart.fi/kenguru/Kirkonkyla/upload.cgi 
käyttäjätunnus ja salasana: kkak. 
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Asemakaavan päivitys ja asemakaava alueen laajennuksen johdosta tulee 
rakennettavaksi jonkin verran uusia kunnallistekniikan johto-osuuksia ja 
uusia teitä. Uudet rakennuspaikat tukeutuvat kuitenkin osittain jo rakennet-
tuun infraan. 
 
Päätösehdotus:  
Tekninen lautakunta tutustuu laadittuun asemakaava luonnokseen ja tote-
aa, ettei sillä ole huomautettavaa laaditusta asemakaava luonnoksesta. 
 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
KH 10.4.2018 73 a § 
 
Ypäjän kunnanhallitus on 27.2.2018 kokouksessaan hyväksynyt kirkonky-
län asemakaavan päivityksen ja laajennuksen luonnoksen. Luonnosvai-
heen asiakirjat on asetettu yleisesti nähtäville 5.3. – 6.4.2018 väliseksi 
ajaksi yleiseen tietoverkkoon ja kunnanviraston palvelupisteelle. Asema-
kaavaluonnoksen nähtävänolosta annetussa kuulutuksessa kirjalliset mieli-
piteet tulee toimittaa Ypäjän kunnanhallitukselle ennen nähtävänäpidon 
päättymistä 6.4.2018.  
 
Määräajassa saapui neljä (4) kannanottoa. 
 

− Sivistyslautakunta 14.3.2018  

− Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä 26.3.2018  

− Museovirasto 5.3.2018  

− Sampsa Jaakkola 4.4.2018  
 
Kannanotot ovat esillä kokouksessa. 
 
Päätösehdotus:  
1. Merkitään tiedoksi  
2. Huomiot lähetetään tekniselle lautakunnalle.  
 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
KH 30.10.2018 186 § 
 
Kaavan selostusosa, sekä lyhennelmät kaavaluonnoksen kannanotoista ja 
kaavan laatijan vastineet näihin ovat esityslistan liitteinä 32. Kaavoittaja on 
tehnyt kannanottojen mukaisia tarkennuksia asemakaavaluonnokseen. 
Kaavatyöryhmä on tutustunut aineistoon kaavoittajan kanssa 9.10.2018 ja 
todennut mahdolliset lisä- ja muutostarpeet, jotka kaavoittajan tuli vielä 
huomioida kaavaehdotuksessa. Lopullinen ehdotus Ypäjän kirkonkylän 
asemakaavaksi on tästä syystä esillä kokouksessa. 
 
Muuhun materiaaliin voi tutustua osoitteessa: 
https://kenguru.fcgsmart.fi/kenguru/Kirkonkyla/upload.cgi 
käyttäjätunnus ja salasana: kkak. 
 
Kunnanhallituksen tulee asettaa kaavaehdotus nähtäville ja antaa vastineet 
kaavaluonnoksesta jätettyihin kannanottoihin. 
 
Päätösehdotus: 
Kunnanhallitus 
1. antaa liitteen 32 mukaiset vastineet asemakaavan valmisteluvaiheen 
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kaava-aineistosta annettuihin kannanottoihin ja   
2. hyväksyy liitteiden 33 a, b, c mukaisena Kirkonkylän asemakaavan päivi-
tyksen ja laajennuksen asemakaavaehdotuksen ja  
3. päättää asettaa asemakaavaehdotuksen nähtäville kunnanviraston pal-
velupisteelle ja kunnan yleisille internetsivuille 8.11.2018 – 7.12.2018 vä-
liseksi ajaksi ja 
4. pyytää kaavaehdotuksesta tarvittavat lausunnot. 
 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
KH 5.2.2019 26 § 
 
Kirkonkylän asemakaavan päivityksen ja laajennuksen kaavaehdotus ja 
ehdotusvaiheen kaava-aineisto on ollut nähtävillä 8.11. – 7.12.2018 välisen 
ajan, asemakaavan ehdotusvaiheesta on lähetetty ilmoitus alueen maan-
omistajille 31.10.2018 ja asemakaavaehdotuksesta on pyydetty lausunnot. 
 
Asemakaavan ehdotusvaiheen kaava-aineistoon saatiin seitsemän lausun-
toa: Museovirasto, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kanta-Hämeen 
pelastuslaitos, Caruna Oy, Metsähallitus, Forssan seudun hyvinvointikun-
tayhtymä ja tekninen lautakunta. Muistutuksia saatiin kahdelta maanomis-
tajalta. Lyhennelmät lausunnoista ja muistutuksista sekä kaavan laatijan 
vastineet ovat esityslistan liitteenä, liite 11.   
 
Saatujen lausuntojen ja muistutusten perusteella on kaavaehdotukseen 
todettu olevan tarpeen tehdä joitakin muutoksia ja tarkennuksia. Kaavatyö-
ryhmä on tutustunut aineistoon kaavoittajan kanssa 24.1.2019 ja todennut 
tarvittavat täydennys- ja muutostarpeet, jotka kaavoittajan tuli vielä huomi-
oida lopullisessa kaavaehdotuksessa. 
 
Kirkonkylän asemakaavan päivityksen ja laajennuksen kaavaehdotus ja 
kaavaselostus ovat esityslistan liitteinä, liitteet 12 a ja b. 
 
Yritysvaikutusarvio: 
 
Kysymys                                 Kyllä                   Mahdollisesti                 Ei 
Vaikutusta yritysten kil- 
pailutilanteeseen?                     x 
Vaikutusta yritysmäärän 
kehitykseen?                             x 
Vaikutusta työpaikkojen 
muodostumiseen                      x 
Ulkoistusmahdollisuus?            x 
 
Päätösehdotus: 
Kunnanhallitus 

1. antaa liitteen 11 mukaiset vastineet Kirkonkylän asemakaavan päi-
vityksen ja laajennuksen ehdotusvaiheen kaava-aineistosta annet-
tuihin lausuntoihin ja muistutuksiin ja 

2. esittää Kirkonkylän asemakaavan päivityksen ja laajennuksen ase-
makaavaehdotuksen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi, liitteet 12 a 
ja b. 
 

 Päätös: 
Päätösehdotus hyväksyttiin.” 
 
Liitteet 6 a ja b 
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Käsittelystä: Jouni Paloposki, Pirjo-Riitta Palonen, Sampsa Jaakkola ja Jari Hepomaa 

poistuivat kokouksesta käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Kokouksen pu-
heenjohtajana §:n 7 ajan toimi Taneli Käpylä. Kokouksessa olivat varajäse-
net Elina Hirvonen ja Hannu Paija.  

  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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KV 8 § Kunnanjohtajan virka ja sen täyttäminen 

 
Aiempi käsittely KH 

KH 
KV 
KH 
KH 
KH 

20.11.2018 208 b § (keskusteluasiana) 
  4.12.2018    220 § 
13.12.2018      42 § 
  17.1.2019        8 § 
    5.2.2019      31 § 
  11.2.2019      37 § 

   
Selostus: ”KH 4.12.2018 219 §  

 
Kunnanjohtaja Sam Vuorinen on Myrskylän kunnanvaltuuston 5.11.2018 
31 § päätöksellä valittu Myrskylän kunnanjohtajaksi. Valinta saa lainvoi-
man 20.12.2018. 
 
Ypäjän kunnanhallitus kävi kokouksessaan 20.11.2018 208 b § alustavan 
keskustelun kunnanjohtajan viranhaun toteuttamisesta. Keskustelun kulu-
essa todettiin Vuorisen seuraajan alustavaa viranhakua valmisteltavan 
kaikkia puolueita edustavassa puheenjohtajistossa siten, että kunnanhalli-
tuksen seuraavalle kokoukselle 4.12.2018 on esitys viranhaun toteuttami-
sesta. Puheenjohtajisto on kokoontunut 27.11.2018. 
  
Kuntalain 38 §:n mukaan kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toi-
mintaa 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 kun-
nanhallituksen puheenjohtajana. Pormestarin valitsee valtuusto. Pormes-
tariksi voidaan valita myös henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhalli-
tukseen 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 tois-
taiseksi tai määräajaksi ja hän on virkasuhteessa kuntaan. 
 
Kuntalaissa ei ole erillisiä säännöksiä kunnanjohtajan viran hakumenette-
lystä tai pätevyysvaatimuksista. Hakumenettelyyn sovelletaan näin kunnal-
lisen viranhaltijalain säännöksiä. Lain 5 §:n mukaan kunnanjohtajan vir-
kaan 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 en-
nen valtuuston valintapäätöstä. 
 
Kunnanjohtajan vaalimenettelyssä sovelletaan, mitä kuntalain 105 § sää-
tää vaaleista. Vaali on enemmistövaali, joka voidaan vaadittaessa toimit-
taa suljetuin lipuin. Valinnan ollessa yksimielinen, vaali voidaan suorittaa 
ilman varsinaista käytännön vaalitoimitusta. 
  
Julkisten virkojen yleiset nimitysperusteet ovat suomen perustuslain 125 
§:n mukaan taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto, sekä kunnallisen viran-
haltijalain 6 §:n mukaan 18 vuoden ikä. Taidolla tarkoitetaan lähinnä kou-
lutuksen tai työkokemuksen avulla hankittuja tietoja ja taitoja, kun taas 
kyvyllä viitataan yleisesti tuloksellisen työskentelyn edellyttämiin henkilön 
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ominaisuuksiin kuten luontaiseen lahjakkuuteen, järjestelykykyyn, aloitteel-
lisuuteen ja muihin vastaaviin tehtävien hoitamisen kannalta tarpeellisiin 
kykyihin. Koetellulla kansalaiskunnolla tarkoitetaan yleisessä kansalais-
toiminnassa saatuja viran hoidon kannalta merkityksellisiä ansioita sekä 
nuhteetonta käytöstä. 
 
Muilta osin kunnanjohtajan kelpoisuusvaatimukset voidaan harkita kunta-
kohtaisesti siten, kuin ne nähdään virkasuhteen osalta tarpeellisena (vi-
ranomaisen asettamat erityiset kelpoisuusehdot). 
 
Ypäjän kunnan hallintosäännön 6. luvun 41 §:n mukaan viran julistaa ylei-
sesti valittavaksi se, jonka tehtävänä on valita viranhaltija avoinna olevaan 
virkaan. Viran, johon valtuusto valitsee viranhaltijan, julistaa kuitenkin ha-
ettavaksi 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 otet-
taessa voidaan määrätä enintään kuuden kuukauden koeajasta. 
  
Puheenjohtajiston laatima luonnostelma viranhakuilmoitukseksi on oheis-
materiaalina. 
  
Päätösehdotus:  
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se  
1. Täyttää kunnanjohtajan viran toistaiseksi, aloitusajan ollessa sopimuk-

sen mukaan. 
2. Määrää kunnanjohtajan viran kelpoisuusehdoiksi soveltuvan ylemmän 

korkeakoulututkinnon, sekä kunnallis- tai julkishallinnon ja -talouden 
tuntemuksen. Hakijan tulee omata hyvät esimiestaidot ja esimiesko-
kemusta. Lisäksi hakijan odotetaan olevan yhteistyökykyinen ja määrä-
tietoinen, tulevaisuuteen suuntaava, aktiivinen verkostoituja sekä inno-
vatiivinen kehittäjä. 

3. Päättää viran täytössä käytettäväksi kuuden kuukauden koeajan. 
4. Päättää asettaa kunnanhallituksen kokonaisuudessaan varsinaiseksi 

työryhmäksi hoitamaan viran täyttöprosessia, kunnanhallituksen pu-
heenjohtajan ollessa työryhmän puheenjohtaja ja vt. kunnanjohtajan 
toimiessa sihteerinä. Sama kokoonpano toimii haastatteluryhmänä.  

 
Lisäksi kunnanhallitus julistaa viran haettavaksi ajalla 17.12.2018-
11.1.2019. 
 
Päätös:  
Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
KV 13.12.2018 42 § 
 
”Päätösehdotus hyväksyttiin.” 
 
KH 17.1.2018 8 § 
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Ypäjän kunnan kunnanjohtajan virka on ollut julkisesti haettavana ajalla 
17.12.2018-11.1.2019 klo 15.00 saakka kuntalain 108 §:n mukaisesti ylei-
sessä tietoverkossa, työvoimahallinnon sivustolla (mol.fi), Kuntalehden 
digiversion avoimissa työpaikoissa, Duunitori.fi-sivustolla sekä kunnan 
sosiaalisen median kanavissa. 
Hakuajan loppuun mennessä on tullut 5 hakemusta. Yhteenveto hakijoista 
on esillä kokouksessa. 
 
Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää jatkotoimista 
 
Päätös: Kunnanjohtajan viran hakuaikaa jatketaan ajalle 18.1. – 1.2.2019. 
Hakuilmoitus julkaistaan yleisessä tietoverkossa, työvoimahallinnon sivus-
tolla (mol.fi), Kuntalehden digiversion avoimissa työpaikoissa, Duunitori.fi-
sivustolla, kunnan sosiaalisen median kanavissa sekä Maaseudun Tule-
vaisuus -lehden painetussa versiossa. Aiemmat hakemukset huomioi-
daan.” 
 
KH 5.2.2019 31 § 
 
”Kunnanjohtajan virka on ollut uudelleen haettavana kunnanhallituksen 
edellisen päätöksen mukaisesti ajalla 18.1. – 1.2.2019. Aikaisemmat haki-
jat otettiin haussa edelleen huomioon ja heille tiedotettiin prosessin ete-
nemisestä 18.1.2019 sähköpostitse. Yhdelle hakijalle lähetettiin tietojensa 
täydennyspyyntö 19.1.2019. 
 
Virkaan saapui toisella hakukierroksella 3 uutta hakemusta ja 1 suostu-
mus. Yhteensä hakijoita on 8 ja suostumuksensa antaneita 1. Hakuajan 
jälkeen, 3.2.2019 toimitettiin lisäksi yksi hakemus. Hakijalle vastattiin 
4.2.2019 haun päättyneen. 
 
Virkaa hakivat ensimmäisessä vaiheessa hallintotieteiden maisteri Matti 
Kannus, maatalous- ja metsätieteiden maisteri Päivi Laine, kauppatietei-
den tohtori Riitta Laulajainen, maatalous- ja metsätieteiden maisteri Mikko 
Mäkelä ja hallintotieteiden maisteri Riikka Riihimäki, sekä toisessa vai-
heessa kauppatieteiden maisteri Timo Kiviaho, terveystieteiden ja kasva-
tustieteen maisteri Marjo Saarenmaa ja oikeustieteen maisteri Magnus 
Tuomaala. Suostumuksensa toimitti insinööri (YAMK) Kari Tasala. 
 
Tarkempi yhteenveto ja ansiovertailu on toimitettu kunnanhallituksen jäse-
nille perjantaina 1.2.2019. Asiakirjat ovat lisäksi esillä kokouksessa. 
 
Päätösehdotus: 
Kunnanhallitus päättää jatkotoimista. 
 
Päätös: 
1. Kunnanhallitus päätti kutsua ansiovertailun pohjalta haastatteluun Mat-

ti Kannuksen, Riitta Laulajaisen, Riikka Riihimäen, Marjo Saarenmaan 
ja Magnus Tuomaalan. Haastattelut suoritetaan 6.-11.2.2019 erillisen 
haastatteluaikataulun mukaisesti. 

2. Kunnanhallitus jatkokokoontuu 11.2.2019 klo 18.00 kunnanvirastolla, 
käsiteltävänä asiana on kunnanjohtajan virka ja sen täyttäminen (esi-
tys valtuustolle). Päätös korvaa erillisen kokouskutsun.” 

 
KH 11.2.2019 37 § 
 
”Kunnanhallituksesta ja valtuuston puheenjohtajistosta muodostettu kun-
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nanjohtajan viran haku- ja haastattelutyöryhmä haastatteli jatkoon valitut 
viisi hakijaa Ypäjän kunnanvirastolla 8., 10. ja 11.2.2019. Haastattelut teh-
tiin työryhmän laatiman, valtuuston asettamia kelpoisuusehtoja noudatte-
levan haastattelurungon mukaisesti samansisältöisinä kaikille haastatelluil-
le. Kullekin haastateltavalle varattiin aikaa n. 1 tunti. Haastattelutilanteista 
laadittiin muistiot, jotka liitettiin osaksi hakijoiden välillä hakemusvaiheessa 
suoritettua ansiovertailua. Koonnokset ovat nähtävillä kokouksen oheis-
materiaalina. 
 
Päätösehdotus: 
Kunnanhallitus esittää valtuustolle 

1. suoritettavaksi kunnanjohtajan vaalin, jossa valitaan kunnanjohtaja 
ja henkilö varasijalle, 

2. valittavalle asetettavaksi kuuden kuukauden koeajan, 
3. valinnan olevan ehdollinen, kunnes valittu on toimittanut kunnan-

hallitukselle hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan. 
 
Käsittelystä: 
Työryhmän esitys perustuu esitettävän hakijan työkokemuksen kautta 
hankkimaan julkishallinnon ja -talouden vahvan osaamisen, verkostojen, 
tulevaisuusorientoituneen ja kehittämismyönteisen työotteen, esimiesteh-
täviin liittyvän kokemuksen, sekä henkilökohtaisten ominaisuuksien muo-
dostamaan kokonaisarviointiin. 
 
Päätös: 
Kunnanhallitus esittää yksimielisesti valtuustolle 

1. että kunnanjohtajan virkaan valitaan HTM Riikka Riihimäki ja vara-
sijalle TtM/KM Marjo Saarenmaa, 

2. valittavalle asetettavaksi kuuden kuukauden koeajan, 
3. valinnan olevan ehdollinen, kunnes valittu on toimittanut kunnan-

hallitukselle hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan. 
 
Valitun kanssa laaditaan lisäksi ennen viran vastaanottoa kuntalain edel-
lyttämä johtajasopimus, jonka valmistelua johtaa kunnanhallituksen pu-
heenjohtaja.” 
 
Liite 7, 8 

  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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KV 9 § Muut esille tulevat asiat 
 
Selostus: Valtuutettu Pirjo-Riitta Palonen esitti, että kouluverkkouudistuksen ja yh-

tenäiskouluun siirtymisen yhteydessä koulukyyditykset tulee tarkistaa 
sekä noudattaa niissä oikeudenmukaisuutta ja tasapuolisuutta. 

  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
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KV 10 § Ilmoitusasiat 
 
Selostus: − Ypäjän kunnan ja Ypäjän Yllätys ry:n välinen yhteistyösopimus Pertunkaa-

ren liikuntahallin tilojen käytöstä sekä rakennuksen katon remontoinnista 
(KH 5.2.2019 28 §) 

 
  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
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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: 4 - 8 
 
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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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: 1 – 3, 9 - 10 
 
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. 
 


