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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
 
 
Kokousaika: 27.4.2021 klo 15.30 – 17.45 
Kokouspaikka: Kunnanvirasto, hallituksenhuone, Perttulantie 20, Ypäjä 
 
 
 
 
Läsnäolo: 
 

Yhteistyötoimikunnan jäsenet Henkilökohtainen varajäsen 

 Mervi Ilvesmäki JHL:n edustaja  Hanna Sulantola 

 Marko Virtanen JUKO:n edustaja  Outi Kössi 

 Markku Saastamoinen työnantajan edustaja  Matti Alanko 

 Pirjo-Maarit Hellman työnantajan edustaja   

 Jouko Käkönen työnantajan edustaja   

     

     

 
Muut 

   

  

    

  

 
Vakuudeksi    
    

 Markku Saastamoinen  Jouko Käkönen 
 Puheenjohtaja  Pöytäkirjanpitäjä 
 
Pöytäkirjan tarkastus  30.4.2021  
   
    
    

 Mervi Ilvesmäki  Pirjo-Maarit Hellman 
 Pöytäkirjan tarkastaja  Pöytäkirjan tarkastaja 
    
    
Pöytäkirjan 
nähtävänäpito 

Päätöksen mukaan § 3   

    

   Tuomas Rautio 
   Ilmoitustaulunhoitaja 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 

YTTMK 1 § Järjestäytyminen 
 

Selostus: Ypäjän kunnanhallitus on kokouksessaan 13.8.2019 tekemällään päätöksellä 
129 § nimennyt yhteistyötoimikunnan työnantajan edustajiksi: 
 

− Markku Saastamoinen, henkilökohtainen varajäsen Matti Alanko 

− Pirjo-Maarit Hellman  

− Jouko Käkönen, henkilökohtainen varajäsen Riikka Riihimäki (ei enää 
kunnan palveluksessa)  

 
Työntekijöiden henkilöstöjärjestöjen edustajiksi järjestöt ovat nimenneet: 
 

− JHL: Mervi Ilvesmäki, varajäsen Hanna Sulantola 

− JUKO: Marko Virtanen, varajäsen Outi Kössi  

− JYTY: ei ole nimennyt edustajaa 
 
Yhteistyötoimikunnassa puheenjohtajuus on vuorotteluperiaatteen mukaisesti 
vuorovuosittain vaihtuva. Vuonna 2020 puheenjohtajana ja varapuheenjohta-
jana toimi henkilöstöjärjestöjen edustaja joten 2021 puheenjohtajaksi ja vara-
puheenjohtajaksi tulee valita työnantajan edustaja.  

  
Päätösehdotus: Yhteistyötoimikunta valitsee toimikunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohta-

jan sekä pöytäkirjanpitäjän. 
  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Yhteistyötoimikunnan puheenjohtajaksi valittiin Markku Saastamoinen, vara-

puheenjohtajaksi Pirjo-Maarit Hellman ja pöytäkirjanpitäjäksi Jouko Käkönen. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
YTTMK 2 § Käsittelyjärjestys 
 
Selostus: Ypäjän kunnan hallintosäännön 9 §:n mukaan asiat käsitellään esityslistan 

mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päät-
tää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskut-
sussa. 

  
Päätösehdotus: Yhteistyötoimikunta hyväksyy esityslistan mukaisen käsittelyjärjestyksen.  
  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
YTTMK 3 § Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänäpito sekä ääntenlaskijat 

 
Selostus: 
 

Ypäjän kunnan hallintosäännön 17 § mukaan pöytäkirjan kirjoittaa pu-
heenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheen-
johtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. 
 
Pöytäkirja tarkastetaan toimikunnan päättämällä tavalla. 
 
Kuntalain 140 §:n mukaan toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikai-
suvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jäl-
keen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista 
säännöksistä muuta johdu. Päätöksen katsotaan tulleen yleisesti tietoon 
seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on pidetty näin nähtävä-
nä. Kuntalain 138 §:n mukaan oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kulu-
essa päätöksen tiedoksisaannista. 

  
Päätösehdotus: Yhteistyötoimikunta 

1. valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat samalla äänten-
laskijoina sekä päättää pöytäkirjan tarkastamisajankohdan 

2. päättää pöytäkirjan nähtävänä pito ajankohdan kunnantoimiston palve-
lupisteessä ja mahdollisen muun tavan. 

  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mervi Ilvesmäki ja Pirjo-Maarit Hellman. 

Pöytäkirja on tarkastettavissa perjantaina 30.4.2021 ja pöytäkirja on näh-
tävänä kunnantoimiston palvelupisteessä torstaina 6.5.2021 klo 12.00 -
15.00. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
YTTMK 4 § Työterveyshuollon kustannukset vuonna 2020 

 
Aiempi käsittely:   

  
Selostus: Ypäjän kunnan työterveyshuollon piirissä oli vuonna 2020 keskimäärin 94 

henkilöä (v. 2019 146). 
 
Työterveyshuollon kustannukset olivat yhteensä 32 677,18 € (v. 2019 
40 520.61 €); 
 

− korvausluokka I, lakisääteinen työterveyshuolto kustannukset olivat 
25 107,26 € (267,10 €/työntekijä), (v. 2019 20 675,62 € [141,62 
€/työntekijä]) 
 

− korvausluokka II, sairaanhoito ja muu terveydenhuolto, kustannukset 
olivat 7 569,92 € (80,53 €/työntekijä), (v. 2019, 19 844,99 €, [135,93 
€/työntekijä]) 
 

Kansaneläkelaitoksen korvaus työnantajalle on 60 % työterveyshuollon 
(KL I) ja 50 % sairaanhoidon (KL II) tarpeellisista ja kohtuullisista kustan-
nuksista. Maksettava korvaus määräytyy kuitenkin enintään korvausluokit-
tain vahvistettujen työntekijäkohtaisten laskennallisten enimmäismäärien 
perusteella. Enimmäismäärät tarkistetaan vuosittain yleistä kustannuskehi-
tystä vastaavasti. 
 
Työntekijäkohtaiset enimmäismäärät vuonna 2020: 

  
   
 kustannukset korvaus 
  euroa euroa  
 Korvausluokka I 0- 423,60 0-254,16  
  

Korvausluokka II 
 
0-169,44 

 
0-84,72 

 

  
Päätösehdotus: Yhteistyötoimikunta osaltaan hyväksyy ja merkitsee tietoonsa saatetuksi 

oheismateriaalina olevan työterveyshuollon vuoden 2020 korvaushake-
muksen.  

  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.  

Lisäksi päätettiin tarkistaa Terveystalolta henkilöstön työhöntulotarkastus- 
ten ja määrävuosittaisten työterveystarkastusten ajantasaisuus. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
YTTMK 5 § Henkilökohtaisen lisän myöntämisperusteet 

 
Aiempi käsittely: YTTMK § 14 19.10.2020  

  
Selostus: KVTES:n ja siihen liittyvän soveltamisohjeen mukaan henkilökohtaisen 

lisän myöntämisperusteista todetaan mm. seuraavaa: 

Viranhaltijalle/työntekijälle voidaan maksaa varsinaiseen palkkaan kuulu-
vaa euromääräistä henkilökohtaista lisää. Toimivaltainen viranomainen 
päättää henkilökohtaisesta lisästä. 

Henkilökohtainen lisä myönnetään pääsääntöisesti toistaiseksi, mutta 
myös määräaikainen lisä voi olla mahdollinen. 

Henkilökohtaista lisää voidaan alentaa tai poistaa vain KVTES:n II luvun 
Palkkaus 11 pykälässä mainituissa tilanteissa.  

Henkilökohtaista lisää maksetaan pääsääntöisesti viranhaltijan/työntekijän 
työsuorituksen arvioinnin perusteella. Henkilökohtaisen lisän maksamispe-
rusteet määritellään paikallisesti. Perusteet ja niiden painoarvot voivat 
vaihdella eri yksiköissä. 

Henkilökohtaisen lisän perusteina voivat ammatinhallinnan ja työssä suo-
riutumisen lisäksi olla esimerkiksi 

• tuloksellisuus 

• monitaitoisuus ja luovuus 

• erityistiedot ja -taidot 

• yhteistyökyky 

• vastuuntunto 

• oma-aloitteisuus ja kehityshakuisuus 

Arvioinnin perusteista tehdään kirjallinen kuvaus ja sen sisällöstä tiedote-
taan viranhaltijoille/työntekijöille. 

Henkilön työsuorituksen arviointi suoritetaan esim. vuosittain kehityskes-
kustelun yhteydessä. 

Henkilökohtaisia lisiä maksettaessa on eri viranhaltija-/työntekijäryhmiä 
kohdeltava tasapuolisesti. 

Viranhaltijalle/työntekijälle on pyydettäessä ilmoitettava häntä koskevan 
henkilökohtaisen lisän maksamisen perustelut. 

Henkilökohtaista lisää voidaan alentaa vain silloin, kun kysymyksessä on 
tehtävien olennaisesta muuttumisesta aiheutuva palkkausperusteiden uu-
delleen arviointi tai viranhaltijasta/työntekijästä itsestään johtuva työsuori-

tuksen huomattava huonontuminen. 

Viranhaltijalle/työntekijälle annetaan tilaisuus parantaa työsuoritustaan. 
Mahdollisista tukitoimenpiteistä keskustellaan esim. kehityskeskustelussa 

 Viranhaltijoiden/työntekijöiden työsuorituksen arvioinnin ja henkilökohtai-
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Pöytäkirjan tarkastus: 

sen lisän maksamisen perusteista neuvotellaan paikallisesti pääsopijajär-

jestöjen edustajien kanssa.  

Neuvottelu tapahtuu pääsopimuksen 14 §:n 2 momentin määräyksen mu-
kaisesti, jollei pääsopimuksen 13 §:n määräyksen mukaisesti toisin sovita. 
Tavoitteena on, että henkilökohtaisen lisän perusteista on mahdollisimman 
laaja yksimielisyys työnantajan ja henkilöstön kesken. 

Henkilökohtainen lisä on osa kannustavaa palkkausta. Kannustavalla 
palkkauksella pyritään parantamaan toiminnan tuloksellisuutta ja tuke-
maan johtamista. Kannustavuus perustuu siihen, että jokainen voi työsuo-
rituksellaan vaikuttaa palkkaukseensa. Henkilökohtaisten tulosten palkit-
seminen on keskeinen tekijä motivaation syntymisessä. Tästä syystä hen-
kilökohtaisen lisän perusteiden on tärkeää olla henkilöstön tiedossa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Päätösehdotus: 

 
Päätösehdotus: 
Yhteistyötoimikunta keskustelee henkilökohtaisen lisän maksamisperus- 
teiden ohjeistuksen sisällöstä ja merkitsee tietoonsa saatetuksi ko. ohjeis- 
tuksen laadinnan käynnistämisen. 
 
Päätösehdotus: 
Päätösehdotus hyväksyttiin 
 
YTTMK 29.4.2021 5 § 
 
Ohjeistusta henkilökohtaisen lisän myöntämisperusteista on valmisteltu, 
luonnos on esityslistan oheismateriaalina.  
 
 
 
 
Yhteistyötoimikunta tutustuu henkilökohtaisen lisän myöntämisperusteista 
laadittuun luonnokseen, kommentoi sitä ja ehdottaa mahdollisia muutoksia 
ja täydennyksiä ohjeeseen. 

  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Yhteistyötoimikunta tutustui henkilökohtaisen lisän myöntämisperusteista 

laadittuun luonnokseen. Kokouksessa luonnosta täydennettiin arviointitau-
lukoiden osalta, arviointiin määriteltiin 5 arviointitasoa, joista pisteytyksen 
pisteet määräytyvät asteikolla 1 – 5. Henkilökohtaisen lisän suuruus tehtä-
väkohtaisesta palkasta laskettuna määräytyisi kokonaispisteytyksen kes-
kiarvon perusteella. Henkilökohtaisen lisän vähimmäis- ja enimmäismää-
rää ei luonnokseen vielä määritetty. 
Yhteistyötoimikunta päätti lähettää henkilökohtaisen lisän myöntämispe-
rusteista laaditun luonnoksen, liite 1, hallintokunnille ja henkilöstöryhmille 
kommentoitavaksi ja täydennettäväksi mm. pisteytyksen arviointiperustei-
den osalta. 
Kommentit pyydetään toimittamaan yhteistyötoimikunnalle 18.5.2021 
mennessä. 
Koska henkilökohtaisen lisän myöntämisperusteiden laadinta ja hyväksyn-
tä vie oman aikansa todettiin, etteivät ne ole valmiit kun 1.4.2021 järjeste-
lyerä pitäisi jakaa.      
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 

YTTMK 6 § JHL:n vetoomus 
 

Aiempi käsittely:   
  

Selostus: JHL:n pääluottamusmies Mervi Ilvesmäki on toimittanut kunnan johdolle 
osoitetun vetoomuksen, joka on otsikoitu: ”Henkilöstön kunnioitus ja yhden 
vertaisuus”. Vetoomuksen ovat allekirjoittaneet 9 puhtaus- ja ruokahuolto-
henkilöstön jäsentä. Vetoomus on esityslistan oheismateriaalina. 
 
Kirjelmän lopussa todetaan: 
”Jotta työntekijöiden työhyvinvointi, henkilöstön arvostaminen ja yhdenver-
taisuus toteutuisi:  

1. Työnantaja sitoutuu tarkistamaan puhtaus- ja ruokapalvelujen 
työnvaativuusarvioinnin ajan tasalle ja samalla osalistaa henkilös-
töä työnvaativuuden arvioinnin tekemiseen nyt ja tulevaisuudessa. 

2. Työnvaativuudenarvioinnin jälkeen työnantaja sitoutuu tarkista-
maan puhtaus- ja ruokapalvelujen palkat ajan tasalle. 

3. Työnantajan tulee kuulla työntekijöitä yhdenvertaisesti ja pitää 
henkilöstöä ajan tasalla 

4. Työnantajan tulee tehdä selkeät suunnitelmat siitä miten edellä 
mainitut asiat näkyvät tulevaisuudessa työntekijöille. 

 Kirjelmään odotetaan työnantajan vastausta viimeistään 21.4.2021 men-
nessä, vastauksen voi osoittaa Mervi Ilvesmäelle JHL:n pääluottamusmie-
helle.”   

 
Päätösehdotus: 

 
Yhteistyötoimikunta merkitsee JHL:n vetoomuksen tietoonsa saatetuksi ja 
käy vetoomuksen johdosta keskustelun kirjelmässä esille nostetuista asi-
oista.  

 
Käsittelystä: 

 

  
Päätös: Yhteistyötoimikunta merkitsi vetoomuksen tietoonsa saatetuksi.  

Työnantajien edustajat totesivat, että puhtaus- ja ruokapalveluhenkilöstön 
osalta työnvaativuuden arviointi on jo käynnistetty työn mitoituksen tarkis-
tuksella.  
 
Kunnan koko henkilöstön työn vaativuuden arviointi prosessi on käynnissä 
henkilökohtaisten lisien määräytymis- ja arviointiperusteiden laadinnalla 
kuten yhteistyötoimikunnan tämän pöytäkirjan kohdassa 5 on todettu.  
 
Todettiin myös, että puhtauspalveluhenkilöstön tehtäväkohtaisia palkkoja 
on tarkistettu yhdenmukaiseksi viimeksi vuonna 2020. 
 
Lisäksi todettiin, että henkilöstön tulee olla yhteydessä vetoomuksessa 
esille tuoduissa asioissa myös suoraan esimieheensä. 
Lopuksi todettiin, että viestinnän, etenkin henkilöstöasioissa tulee olla sel-
keää ja yhdenmukaista kaikkia henkilöstöryhmiä koskevissa asioissa. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

YTTMK 7 § Järjestelyerät 1.4.2021 
 

Aiempi käsittely:   
  

Selostus: Kunta-alan virka- ja työehtosopimuksissa on määritelty paikallinen järjeste-
lyerä, joka on 1.4.2021 alkaen 0,8 % palkkasummasta. 
Sopimuksen mukaan järjestelyerä käytetään tehtäväkohtaisten palkkojen 
korotuksiin ja/tai henkilökohtaisiin lisiin tai vastaaviin korotuksiin.  
  

  
Päätösehdotus:  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Yhteistyötoimikunta päätti ehdottaa kunnanhallitukselle, että 1.4.2021 jär-

jestelyerä 0,8 % palkkasummasta kohdistettaisiin tehtäväkohtaisten palk-
kojen korotuksiin.  
Palkkojen henkilökohtaisia lisiä voidaan korottaa sen jälkeen, kun ohje ja 
arviointiperusteet henkilökohtaisen lisän myöntämisperusteista laadittu ja 
yhteisesti hyväksytty.   

 

 



YPÄJÄN KUNTA   PÖYTÄKIRJA s. 10 
Yhteistyötoimikunta  27.4.2021  1/2021 

 

 

Pöytäkirjan tarkastus: 

YTTMK 8 § Muut asiat 
 

Aiempi käsittely:   
  

Selostus: Seuraava kokous päätettiin pitää 20.5.2021. 
 
Henkilöstön edustajat toivoivat, että työnantaja huomioisi henkilöstöä ko-
rona epidemian johdosta esim. tsemppi- kassilla tai pääsylipulla kesän 
konserttiin, joka mahdollisesti järjestetään kesäteatterilla. Kulunut vuosi on 
ollut erittäin poikkeuksellinen ja korona epidemian johdosta tehdyt tehtä-
vämuutokset ja toimenpiteet ovat kuormittaneet kunnan kaikkia henkilöstö-
ryhmiä.   

  
Päätösehdotus:  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Yhteistyötoimikunta merkitsi asiat tietoonsa saatetuksi ja henkilöstöryh-

mien aloite saatetaan kunnanhallitukselle tiedoksi.  
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 

 

Oikaisuvaatimusohjeet ja muutoksenhakukiellot 
 
Kieltojen perusteet 

 
Päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 134 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä 135 §:n mukaista 
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 


