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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
Kokousaika: 

 
3.11.2022 klo 18.30 – 19.07 

Kokouspaikka: Hevospitäjän yhtenäiskoulu, Kartanon yksikkö, Varsanojantie 97, Ypäjä 
 
Läsnäolo: 
Kunnanvaltuuston jäsenet 

 
Varajäsenet 

     

1  Alanko Matti   1  Heikkilä Markku 

2  Hepomaa Jari  2  Davidsson Voitto 

3  Hirvonen Elina     

4  Hollo Markus    

5  Ilvesmäki Mervi  1  Laine Hanna 

6  Jaakkola Sampsa  2  Lähde Jouni 

7  Jokio Mirja   3  Moilanen Heidi 

8  Käpylä Taneli    

9  Leppälahti Markku    

10  Levomäki Heikki  1  Myllymäki Miia 

11  Mäenpää Ville  2  Leppänen Keijo 

12  Niemi Eetu  3  Laaksonen Niina 

13  Paloposki Jouni  4  Lehtonen Eeva 

14  Pyykkö Erkki  5  Ylösmäki Mirva 

15  Ruusiala Maarit  6  Kärkäinen Isto 

16  Rämö Jari  7  Väisänen Ari 

17  Saarikoski Virve  8  Heikkilä Joni 

18  Saastamoinen Markku    

19  Salmi Eija    

20  Syrjälä Matti  1  Heikkilä Piia Johanna 

21  Vähänen Jari  2  Vastamäki Piia 

   3  Kantonen-Heikkilä Heli 

   4  Timonen Jannika 

   5  Kallio Pauliina 

   6  Kähkönen Kalle 

   7   
     
     

   1  Oja Vesa 
Muut 
Kunnanhallituksen jäsenet 

 
Viranhaltijat 

 Eeva Lehtonen  Tatu Ujula Kunnanjohtaja 

Nuorisovaltuuston edustaja  Pirjo-Maarit Hellman Talous- ja hallintopäällikkö, pöytäkirjanpitäjä 

 Kerttu Poutala  Jouko Käkönen Tekninen johtaja 

  Sini Lilja Varhaiskasvatusjohtaja-sivistysjohtaja, 
poissa § 35 klo 18.40-18.42 

 
 
Vakuudeksi 

   

 
 

 
Jari Hepomaa 

  
Pirjo-Maarit Hellman 

 Puheenjohtaja 
 

 Pöytäkirjanpitäjä 

    
    
    
Pöytäkirjan tarkastus   
    
 Mirja Jokio  Markku Leppälahti 
 Pöytäkirjan tarkastaja  Pöytäkirjan tarkastaja 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

    
    
 
Pöytäkirjan 
nähtävänäpito 

 
Päätöksen mukaan § 29 

  

   Tuomas Rautio 
   Ilmoitustaulunhoitaja 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 

KV 28 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
 

Selostus: Kuntalain 108 § määrittää yksiselitteisesti, että kunnan ilmoitukset saate-
taan tiedoksi julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa 
koskevista säännöksistä muuta johdu, sekä tarpeen vaatiessa muulla 
kunnan päättämällä tavalla. 
 
Kuntalain 94 §:n mukaan valtuuston kutsuu koolle puheenjohtaja. Kutsus-
sa on ilmoitettava käsiteltävät asiat sekä kokousaika ja -paikka.  Kokous-
kutsu on lähetettävä vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta sähköi-
sesti. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava yleisessä tietoverkos-
sa. 
 
Ypäjän kunnan hallintosäännön 84 §:n mukaan valtuusto kokouskutsu, 
esityslista, liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää sähköisesti. Hallinto-
säännön 85 §:n mukaan valtuuston esityslista julkaistaan kunnan verkko-
sivuilla. 
 
Kunnanhallituksen päätöksen 8.8.2017 116 §:n mukaan kunnanhallituksen 
ja valtuuston kokouskutsujen lähetykseen esityslistoineen käytetään jat-
kossa vain ypaja.fi-osoitteita, ellei erityisistä syistä muuta johdu. Kunnan-
hallituksen ja valtuuston kokouskutsut esityslistoineen julkaistaan ensisi-
jaisesti kunnan verkkosivuilla ja toissijaisesti kunnanviraston ilmoitustaulul-
la.  
Lisäksi valtuuston kokouksista on tiedotettu julkaisemalla lyhennetty ko-
kouskutsu sanomalehti-ilmoituksella. 
 
Kuntalain 103 §:n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään 
kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. Hallintosäännön 88 §:n mukaan 
kunnanhallituksen puheenjohtajan ja kunnanjohtajan on oltava läsnä val-
tuuston kokouksessa, mutta heidän poissaolonsa ei estä asioiden käsitte-
lyä. Lisäksi kunnanhallituksen jäsenillä on läsnäolo-oikeus (muut kuin val-
tuutetut). Mainituilla on oikeus ottaa osaa keskusteluun, muttei päätöksen-
tekoon, jolleivat ole valtuutettuja. 
 
Hallintosäännön 89 §:n mukaan läsnä olevat valtuutetut ja varavaltuutetut 
todetaan sähköisesti tai nimenhuudolla, joka toimitetaan aakkosjärjestyk-
sessä. Todettuaan läsnä olevat valtuutetut puheenjohtaja toteaa esteen 
ilmoittaneet valtuutetut ja läsnä olevat varavaltuutetut sekä onko kokous 
laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Valtuusto on päätösvaltainen, 
kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. 
 
Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty kunnanvaltuuston varsinaisille jä-
senille ja läsnäololuettelossa mainituille muille sähköisesti 28.10.2022. 
Kokouksesta on tiedotettu kunnan internetsivuilla, kunnan julkisten kuulu-
tusten ilmoitustaululla sekä Forssan Lehdessä julkaistulla ilmoituksella 
28.10. 2022. 

  
 

Käsittelystä:  
  

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

 
KV 29 §                 Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänäpito sekä ääntenlaskijat  

 
 
Selostus: 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 nähtävänä yleisessä 
tietoverkossa. Kuntalain 138 §:n mukaan oikaisuvaatimus on tehtävä 14 
päivän ja kunnallisvalitus 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
 
Ypäjän kunnan hallintosäännön 103 §:n mukaan valtuusto valitsee jokai-
sessa kokouksessa kaksi valtuutettua tarkastamaan kokouksessa laaditun 
pöytäkirjan siltä osin kuin pöytäkirjaa ei tarkasteta kokouksessa.  
 
Ypäjän kunnan hallintosäännön 104 §:n mukaan valtuuston pöytäkirja sii-
hen liittyvine valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtä-
vänä kunnan verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä säädetään. 
 
Ypäjän kunnanhallituksen päätöksen 8.8.2017 121 §:n mukaan kunnan-
hallituksen ja valtuuston kokouspöytäkirjat tarkastetaan ja allekirjoitetaan 
kolmen päivän kuluessa kokouksesta. Lisäksi pöytäkirjantarkastajat  voivat 
ilmoittaa myös sähköisesti pöytäkirjan hyväksymisestä, jolloin pöytäkirja 
varmennetaan heidän allekirjoituksillaan myöhemmin, mutta viipymättä. 
 
Saman päätöksen mukaan valtuuston kokouspöytäkirjat pidetään ensisi-
jaisesti yleisesti nähtävillä kuntalain 140 §:n mukaisesti kunnan internetsi-
vuilla viimeistään kokouksen jälkeisenä torstaina klo 09.00 alkaen. Pyhä-
päivinä/vast. nähtävänäpito alkaa seuraavana arkipäivänä. Toissijaisesti 
kokouspöytäkirjat pidetään nähtävillä kunnanviraston palvelupisteellä vii-
meistään kokouksen jälkeisenä torstaina klo 09.00-13.00. Pyhäpäivi-
nä/vast. nähtävänäpito alkaa seuraavana arkipäivänä. 

 
 
Valtuusto päättää 
 
1. valita keskuudestaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat sa-

malla ääntenlaskijoina. 
2. että kokouksen pöytäkirja tarkastetaan MA 7.11.2022 klo 09.00–15.00 

virastotalolla. Tarkastettu pöytäkirja pidetään sähköisesti nähtävänä 
9.11.2022 klo 09.00 alkaen kunnan yleisillä internetsivuilla ja kunnanvi-
raston palvelupisteellä klo 09.00–13.00. Pöytäkirjan katsotaan tulleen 
yleisesti tietoon 17.11.2022. 

  
 

Käsittelystä: 
 

 

  
Päätös: 1. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mirja Jokio ja Markku Leppälahti. 

2. Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
KV 30 §                 Käsittelyjärjestys 

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

käsiteltävät asiat. Saman lain 95 §:n mukaan valtuusto voi käsitellä vain 
näin valmistellun ja kokouskutsussa mainitun asian. 
 
Jos asia on luonteeltaan kuitenkin kiireellinen, eikä siitä näin ollen ole 
mainintaa kokouskutsussa, valtuusto voi yksinkertaisella enemmistöllä 
päättää ottaa sen käsiteltäväkseen. Tuolloinkin asian tulee olla vähintään 
käsitelty kunnanhallituksessa. Jos asiaa ei ole lainkaan valmisteltu, päätös 
asian ottamisesta käsiteltäväksi on tehtävä valtuustossa yksimielisesti. 
 
Ypäjän kunnan hallintosäännön 94 §:n mukaan asiat käsitellään esityslis-
tan mukaisessa järjestyksessä, jollei valtuusto toisin päätä. 

  
 

Käsittelystä: 
 

 

  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
KV 31 § Lisämäärärahaesitys kaavateiden kunnossapitoon 

 
 

Aiempi käsittely: TEKLA 6.7.2022 40 § 
  KH 6.9.2022 148 § 
 
Selostus:            ”Kuluvan vuoden talousarviossa on varattu kaavateiden kunnossapitoon liitty-

vien palveluiden hankintaan 42 000 €:n määräraha. Runsaslumisen talven 
johdosta katualueiden auraus ja hiekoituskustannukset ovat olleet aikaisem-
pia vuosia huomattavasti suuremmat. Kaavateiden kunnossapito palveluihin 
varattu määräraha onkin jo käytetty loppuun.   

 
 Päätösehdotus: 
                               Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuus-

tolle 20 000 €:n lisämäärärahan varaamista kaavateiden kunnossapitome-
noja varten vuoden 2022 talousarvion kustannuspaikalle 004100. 

 Päätös: 
                               Päätösehdotus hyväksyttiin.” 

 
-- 
 
 
KH 6.9.2022 148 § 
 
 
Päätösehdotus: 
Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan päätösehdotuksen ja esittää 
valtuustolle 20 000 €:n lisämäärärahan myöntämistä teknisen lautakunnan 
vuoden 2022 talousarvioon kustannuspaikalle 004100 Kaavatiet. 
Päätös: 
Päätösehdotus hyväksyttiin.” 

 
       
 Käsittelystä: 
 
 
 Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
KV 32 § Varavaltuutetun kutsuminen 

 
 

Aiempi käsittely: KH 6.9.2022 154 § 
 

 
 
Selostus: ”Valtuutettu Juha Lundström (Kansallinen Kokoomus) on 15.8.2022 ilmoitta-

nut kotikuntansa vakinaisesta muutoksesta. 
 
 Keskusvaalilautakunta on kokouksessaan (16.6.2021 § 29) todennut, että 

Erkki Pyykkö on Kansallisen Kokoomuksen varavaltuutettu. Jäljelle jääneek-
si toimikaudeksi valtuusto on kokouksessaan 1.9.2022 ( § 24 ) kutsunut val-
tuustoon varavaltuutettu Erkki Pyykön. 

 
 Vaalilaki 93 § (29.6.2021/649) 
 Varavaltuutetut 
 
 ”Varavaltuutettujen valitsemisesta säädetään kuntalain 17 §:ssä. 
 
 Jos valtuuston toimikauden aikana varavaltuutettujen määrä jää vajaaksi, 

kunnan keskusvaalilautakunnan on valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä 
määrättävä uusia varavaltuutettuja kuntalain 17 §:n mukaisesti.” 

 
 Kansallisen Kokoomuksen kuntavaaleissa 13.6.2021 Ypäjällä saaman tar-

kastuslasketun ja vahvistetun tuloksen mukaisesti varavaltuutetuksi tulee 
määrätä Jonna Hakamäki (keskusvaalilautakunta  30.8.2022 § 37). 

 
 Päätösehdotus: 
                               Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se kutsuu varavaltuutetuksi Jonna 

Hakamäen. 
                               Päätös: 
                               Päätösehdotus hyväksyttiin.” 
   
                                                
 Käsittelystä:  
 
 
 Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
KV 33 § Kunnanhallituksen varajäsenen valinta  

 
 
 

Aiempi käsittely: KH 27.9.2022 164 § 
 
 
Selostus: ”Valtuutettu Anni Vääri (Kansallinen Kokoomus) on 3.8.2022 ilmoittanut koti-

kuntansa vakinaisesta muutoksesta. 
 
 Valtuusto on kokouksessaan 19.8.2021 (§ 22) valinnut valtuutettu Anni Vää-

rin kunnanhallituksen jäseneksi valtuustokaudeksi 2021-2025. Hänen henki-
lökohtaiseksi varajäsenekseen valittiin Leena Kalalahti. 

 
 Valtuusto on kokouksessaan 1.9.2022 (§ 23) todennut Anni Väärin luotta-

mustoimet Ypäjän kunnassa päättyneiksi ja suorittanut kunnanhallituksen 
jäsenen ja  tämän henkilökohtaisen varajäsenen vaalin. Vaalin tuloksena 
kunnanhallituksen jäseneksi valittiin Piia Heikkilä ja hänen henkilökohtaisek-
si varajäsenekseen Leena Kalalahti. 

 
 Valtuusto on kokouksessaan 19.8.2021 (§ 22) valinnut Piia Heikkilän Elina 

Hirvosen henkilökohtaiseksi varajäseneksi kunnanhallitukseen. 
 
 Valtuuston tulee suorittaa kunnanhallituksen varajäsenen vaali jäljellä ole-

valle toimikaudelle 2021-2025. 
 
 Päätösehdotus: 
                               Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se suorittaa kunnanhallituksen vara-

jäsenen vaalin. 
 Päätös: 
                               Päätösehdotus hyväksyttiin.” 
 
  
Käsittelystä: Avattiin keskustelu, jonka kuluessa tuotiin esille valtuustoryhmien välisten 

neuvottelujen esitys valinnasta. Esitettiin: 
 
 Jannika Timonen 
 
 
 Päätös: Valtuusto oli valinnasta yksimielinen. Puheenjohtaja totesi päätöksen, joka 

hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
KV 34 § Viran perustaminen 1.1.2023 alkaen: varhaiskasvatuspäällikkö – var-

haiskasvatuksen erityisopettaja 
 
 

Aiempi käsittely: SIVLA 3.10.2022 102 § 
  KH 18.10.2022 178 §   
 

  
Selostus: ”Hyvinvointialueiden myötä kunnissa tehtävä hyvinvointityö muuttuu. Laki 

sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (612/2021, 6§) määrittää, että 
kunnan on edistettävä asukkaidensa hyvinvointia ja terveyttä. Kunnalla on 
ensisijainen vastuu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä siltä osin kuin 
tämä tehtävä kytkeytyy kunnan muihin lakisääteisiin tehtäviin. 
Tämä vaatii kunnassa organisaatiomuutoksia, jotta hyvinvointityön haastei-
siin voidaan vastata sen tarvitsemalla tavalla. Osana organisaatiomuutosta 
on myös aiheellista tarkastella viranhaltijoiden toimenkuvia sekä lautakunta-
rakennetta. Organisaation muutosehdotus on esityslistan oheismateriaalina.   
Muutosehdotukseen perustuen varhaiskasvatus-sivistysjohtajan tehtävän-
kuvaa on muokattava, jotta työmäärä pysyy inhimillisenä. Nykyisen tilanteen 
vallitessa on huomattu, että varhaiskasvatus-sivistysjohtajan työstä ei riitä 
tarpeeksi aikaa varhaiskasvatuksen pedagogiseen johtamiseen ja henkilös-
tön arjen haasteiden tukemiseen. Varhaiskasvatuksen työmäärä ja kunnan 
hyvinvointikokonaisuus huomioiden, on järkevää irrottaa varhaiskasvatuksen 
johtajuus omaksi varhaiskasvatuspäällikön viraksi.  
Kuntaan on myös ollut hyvin haastava saada varhaiskasvatuksen erityis-
opettajaa. Edellinen Ypäjän ja Humppilan yhteinen varhaiskasvatuksen eri-
tyisopettajan tehtävässä ollut henkilö irtisanoutui maaliskuussa 2022 ja uu-
den yhteisen erityisopettajan haku käynnistettiin heti. Kevään hankeavus-
tuksen myötä oman erityisopettajan etsiminen tuli Ypäjällä ajankohtaiseksi. 
Yhteensä reilun viiden kuukauden hakuaikana kuntaan hakemuksia ei kui-
tenkaan saatu lainkaan. Valtakunnallisesti tilanne on haastava. Varhaiskas-
vatuslain (540/2018) mukaan kunnalla on oltava tarvetta vastaava määrä 
erityisopettajan palveluita. Kunta ei siis voi olla tilanteessa, jossa sillä ei ole 
varhaiskasvatuksen erityisopettajaa. Osana kokonaistarkastelua pyydettiin 
suuntaa antava tarjous erityisopettajapalveluiden hankkimisesta ostopalve-
luna. Tämä osoittautui kuitenkin saavutettuun hyötyyn ja työtunteihin nähden 
hyvin kalliiksi. Palkkakustannusten laskelma myös oheismateriaalissa. 

 
Edellä mainittuihin asioihin viitaten, on kokonaisuus ja taloudelliset seikat 
huomioiden järkevää, että kuntaan perustetaan virka varhaiskasvatuspääl-
likkö-varhaiskasvatuksen erityisopettaja. Virka koostuu erityisopetuksen 
osalta muun muassa yksilötyöstä, ryhmässä tapahtuvasta työstä sekä hen-
kilökunnalle annettavasta konsultaatiosta. Erityisopettajan konsultatiivinen 
työote sopii hyvin yhteen varhaiskasvatuksen päällikön tehtävän kanssa. Vi-
ran prosentuaalinen jakautuminen osa-alueiden kesken selviää parhaiten 
käytännön työn alkaessa, mutta alustavasti sen voisi ajatella jakaantuvan 
esimerkiksi 40 % erityisopetukseen ja 60 % varhaiskasvatuspäällikön työ-
hön. Tämä prosentuaalinen määrä on kuitenkin vain suuntaa antava arvio. 
Viran houkuttelevuuden ja pysyvyyden takia virka tulisi olla toistaiseksi voi-
massa oleva. 

 
Tehtävää, jossa käytetään julkista valtaa, hoidetaan virkasuhteessa. Tällais-
ta tehtävää varten perustetaan virka. 
Julkista valtaa käytetään mm. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

• tehtävissä, joissa tehtävän suorittaja voi lakiin perustuvan toimivaltansa pe-
rusteella yksipuolisesti päättää toisen edusta, oikeudesta tai velvollisuudesta 
• tehtävissä, joissa tehtävän suorittaja voi lakiin perustuvan toimivaltansa no-
jalla yksipuolisesti antaa toista velvoittavan määräyksen tai muulla tavalla 
tosiasiallisesti puuttua toisen etuun tai oikeuteen 
• tehtävässä, johon kuuluu esittelyä kunnallisessa päätöksentekoprosessis-
sa. 
• tehtävässä, jossa käytetään kunnan delegoitua päätösvaltaa 
• valmistelutoimenpiteissä, joilla on merkittävä vaikutus julkisen vallan käyt-
töä koskevaan päätöksentekoon (vastuullinen valmistelu). 
Varhaiskasvatuspäällikkö-varhaiskasvatuksen erityisopettaja käyttää julkista 
valtaa esimerkiksi tehostetun ja erityisen tuen hallinnollisia päätöksiä teh-
dessään sekä varhaiskasvatuksen sijoitus- ja maksupäätöksiä tehdessä. 
Kuntalain 88 §:n mukaan viran perustamisesta ja lakkauttamisesta päättää 
valtuusto tai hallintosäännössä määrätty kunnan muu toimielin. Ypäjän kun-
nan hallintosäännön 33 §:n mukaan valtuusto päättää viran perustamisesta 
ja lakkauttamisesta. 
Ehdotettu virka on KVTES:n mukainen ja kuuluu palkkaluokittelun ulkopuoli-
seen. Kelpoisuusvaatimuksena virkaan on varhaiskasvatuksen erityisopetta-
jan pätevyys. Kelpoisuusvaatimuksena varhaiskasvatuksen erityisopettajan 
tehtäviin on varhaiskasvatuslain 30§ mukaan: 
1) kelpoisuus varhaiskasvatuksen opettajan tehtävään, jonka lisäksi on suo-
ritettu erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot, 
joista säädetään valtioneuvoston asetuksella; tai 
2) kasvatustieteen maisteri pääaineena erityispedagogiikka (varhaiserityis-
opettajan koulutus). 
 
Varhaiskasvatus-sivistysjohtajan  
päätösehdotus: 
Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, 
 
1) perustettavaksi virkaa varhaiskasvatuspäällikkö-varhaiskasvatuksen eri-

tyisopettaja; 
 
2) viran täyttöluvan myöntämistä 1.1.2023 alkaen toistaiseksi; 
 
3) tehtäväkohtaisen palkan määrittämistä 3 300 euroon kuussa (palkkahin-

noittelun ulkopuolinen virka);  
 
4) suostumuksen antamista siihen, että viran täyttömenettely käynnistetään 

vuoden 2022 puolella ennen vuoden 2023 talousarvion hyväksymistä. 
Käsittelystä: 
Esityslistalla ollut päätösehdotus on poistettu ennen kokousta. Päivitetty py-
kälä päätösehdotuksineen on jaettu kokouksessa. 
Rehtori Turo Järvelä poistui kokouksesta tämän pykälän esittelyn aikana klo 
18.45. 

  
Päätös: 

                           Päätösehdotus hyväksyttiin.” 
 
                      -- 
 

 
KH 18.10.2022 178 § 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

    Päätösehdotus: 
  Kunnanhallitus hyväksyy sivistyslautakunnan päätösehdotuksen. 

Päätös: 
  Päätösehdotus hyväksyttiin.” 
 
 
Käsittelystä: 
 
 
Päätös:                   Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
KV 35 § Varhaiskasvatus-sivistysjohtajan virkanimikkeen muutos 

 
 
           Aiempi käsittely: KH 18.10.2022 182 §  

 
 

 
 

Selostus: ”Ypäjän kunnan organisaatiorakennetta uudistetaan hyvinvointialueen 
aloittamisen myötä. Jatkossa kunnan tulee ottaa entistä keskeisempi rooli 
ennaltaehkäisevän hyvinvointityön järjestämisestä. Ypäjän kunnan var-
haiskasvatus-sivistysjohtaja Sini Lilja on tuonut esille kiinnostuksensa hoi-
taa näitä virkatehtäviä.  
 
Jatkossa on tarkoitus, että varhaiskasvatuspäällikkö-varhaiskasvatuksen 
erityisopettaja ottaisi hoitaakseen nykyisin varhaiskasvatus-
sivistysjohtajalle kuuluvia tehtäviä. Tällöin varhaiskasvatus-sivistysjohtajan 
nimike ei enää parhaalla mahdollisella tavalla kuvaa viran sisältöä. Siksi 
Sini Lilja on ehdottanut, että virka muutettaisiin sivistys- ja hyvinvointijohta-
jan viraksi. 
 
Päätösehdotus: 
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että varhaiskasvatus-sivistysjohtajan 
virka muutetaan sivistys- ja hyvinvointijohtajan viraksi 1.1.2023 alkaen. 
Päätös: 

 Päätösehdotus hyväksyttiin.” 
   

 
Käsittelystä: Sini Lilja poistui esteellisenä kokouksesta käsittelyn ja päätöksenteon 

ajaksi. 
  
 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
KV 36 § Ypäjän kunnan veroprosentit vuodelle 2023 

 
        
           Aiempi käsittely:  KH 18.10.2022 183 § 
    
   

Selostus:    ”Kunnan tulee ilmoittaa verohallinnolle viimeistään 17.11.2022 vuoden 2023   
tulo- ja kiinteistöveroprosentit. Kunnan tuloveroprosenttia korotettiin syksyllä 
2019 vuodelle 2020 0,50 %. Kunnan nykyinen tuloveroprosentti on 22,00 %. 
Tänä vuonna kunnan tuloveroprosentti lasketaan sote-muutoksen takia vä-
hentämällä 12,64 prosenttiyksikköä vuoden 2022 veroprosentista. Ypäjän 
kunnan tuloveroprosentiksi muodostuu täten 9,36. 

 
  Kiinteistöveroprosentteihin tehtiin viimeksi muutoksia syksyllä 2016 vuodelle 

2017, jolloin vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosenttia nostettiin 
0,10 %, muun asuinrakennuksen 0,50 %, rakentamattoman rakennuspaikan 
1,00 % ja voimalaitoksen kiinteistöveroprosenttia 3,10 %. 

 
 
  Kiinteistöverolain 11, 12, 12 a, 12 b, 13, 13 a ja 14 §:n mukaiset kiinteistöve-

ron vaihteluvälit ovat:  
  
  − Yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93–2,00  
  − Vakituinen asuinrakennus 0,41–1,00  
  − Muu asuinrakennus 0,93–2,00  
  − Rakentamaton rakennuspaikka 2,00–6,00  
  − Yleishyödylliset yhteisöt 0,00–2,00  
   - Voimalaitokset 0,93–3,10. 
 
 Päätösehdotus: 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se vahvistaa 
 
1)  Ypäjän kunnan vuoden 2023 tuloveroprosentiksi 9,36 
 
2)    Ypäjän kunnan vuoden 2023 kiinteistöveroprosenteiksi (ei muutoksia):  
 
- Yleinen kiinteistöveroprosentti 1,00  
- Vakituinen asuinrakennus 0,60   
- Muu asuinrakennus 1,50 
- Rakentamaton rakennuspaikka 3,00  
- Yleishyödylliset yhteisöt 0,00   
- Voimalaitokset 3,10  

 Päätös: 
 Päätösehdotus hyväksyttiin.” 
 
 
Käsittelystä:  
   
 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.  
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
KV 37 § Muut esille tulevat asiat 

 
 
 

Selostus: Ypäjän PS:n valtuustoryhmän varavaltuutettu Voitto Davidsson luki ääneen 
ja jätti valtuuston puheenjohtaja Jari Hepomaalle allekirjoittamansa kolme 
aloitetta: 

 
1. monitoimikeskuksen rakentamisesta Ypäjän kuntaan 
 
Liite 13 
 
2. pyörätiereitistön rakentamisesta Jokioisilta Ypäjälle ja Ypäjänkylän kaut-

ta Loimaalle 
 

Liite 14 
 
3. helikopterikentän rakentamisesta Ypäjälle 

 
Liite 15 
 
Aloitteet lähetetään hallintosäännön 114 §:n mukaan valmisteluun. 
 
-- 
 
Keijo Leppänen kiitti Ypäjäläinen-lehteä koskevan aloitteen käsittelystä. 
 
-- 
 
Matti Syrjälä tiedusteli kunnan työpajatoiminnan siirtymisestä hyvinvointialu-
eelle sekä palvelukeskuksen hoivaosaston muutostöistä. Kunnanjohtaja to-
tesi, että yksityiskohdat tarkentuvat myöhemmin. 
 
-- 
 
Matti Alanko ehdotti ennen valtuuston kokouksia pidettäviksi kyselytunteja, 
joissa käsiteltävät kysymykset toimitetaan ennakkoon kunnanhallitukselle. 
 
-- 
 
 

Käsittelystä: 
 

 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 
 

 
 
 

 
 
 



YPÄJÄN KUNTA   PÖYTÄKIRJA s. 62 
Kunnanvaltuusto   3.11.2022  3/2022 
 

 

Pöytäkirjan tarkastus: 

 
KV 38 § Ilmoitusasiat 

 
 

Selostus: 
 

- kunnanviraston asiointiajat 1.11.2022 alkaen: 
 
                 ma - to                  klo 9.00 – 15.00 
                 pe                         klo 9.00 – 14.30 
 
 

Käsittelystä:  
 

  
Päätös:        Merkittiin tiedoksi. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 

Muutoksenhakukiellot 
Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaati-

musta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täy-
täntöönpanoa. 
 
Pykälät: 28 – 30, 32, 37 - 38 
 
______________________________________________________ 
 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan 
kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valit-
tamalla. 
 
Pykälät: 
 
______________________________________________________ 
 
Hallintolainkäyttölaki 5 § 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
 
Pykälät ja valituskieltojen perusteet: 
 
_______________________________________________________ 

 

 

Oikaisuvaatimusohjeet 
Oikaisuvaatimusviran- 
omainen ja -aika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen/ 
hankintaoikaisun. 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus/hankintaoikaisu tehdään, osoite ja posti-
osoite: 
 
Ypäjän kunta 
Kunnanhallitus 
Perttulantie 20 
32100 Ypäjä 
puhelin: https://www.ypaja.fi/yhteystiedot/ 
sähköposti:kunta@ypaja.fi 
 
Oikaisuvaatimuspykälät: 
 
_______________________________________________________ 
 
Hankintaoikaisupykälät: 
 
_______________________________________________________ 
Oikaisuvaatimus/hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista. 

 
Oikaisuvaatimus on toimitettava Jokioisten kunnan kirjaamoon määräajan 
viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. 

 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista 
sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä 
kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.  

 
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon 7. päivänä siitä, kun 
pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi kunnan kotisivuille. 

 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimus-

mailto:kunta@ypaja.fi
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
 
 
Oikaisuvaatimuksen  
sisältö 

ajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai 
juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä 
arkipäivänä sen jälkeen. 
 
Oikaisuvaatimuksesta/hankintaoikaisusta on käytävä ilmi vaatimus perustei-
neen ja se on tekijän allekirjoitettava. 
 

Valitusosoitus 
Valitusviranomainen  
ja -aika 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. 
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta 
kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös 
on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta 
kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. 

 
Valitusviranomainen, yhteystiedot: 
Hämeenlinnan hallinto-oikeus 
Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna 
Käyntiosoite: Hämeenlinnan oikeustalo, Arvi Kariston katu 5,  
13100 Hämeenlinna 
Sähköpostiosoite: hameenlinna.hao(at)oikeus.fi   
Puhelinnumero: 029 56 42210 (asiakaspalvelu), tietoliikennekatkon 
sattuessa 050 407 3429 (lisämaksuton) 
Faksinumero: 029 56 42269 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa 
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet  
 
Kunnallisvalitus, pykälät: 31, 33 - 36 
Valitusaika 30 päivää 
_______________________________________________________ 
 
Hallintovalitus, pykälät: 
Valitusaika ________ päivää 
_______________________________________________________ 
 
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite 
Valitusaika ________ päivää 
_______________________________________________________ 
 
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. 

 

 

Valituskirjelmä 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusvi-
ranomaiselle, on ilmoitettava: 
- päätös, johon haetaan muutosta 
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaa-

ditaan tehtäväksi; sekä 
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan 
 
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi ja 
kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset 
valittajalle voidaan toimittaa. 
 
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjel-
mä. 
 
Valituskirjelmään on liitettävä: 
- päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä 
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys 

valitusajan alkamisen ajankohdasta 
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo 

aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
 

 
Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 §). 

 

Valitusasiakirjojen 
toimittaminen 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa 
ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen 
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto 
tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä 
arkipäivänä. 
 
Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. 
Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitus-
ajan kuluessa. 
 
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite, postinumero 
Pykälät:  
 
Valitusasiakirjat on toimitettava (1: nimi, osoite, postinumero 
Pykälät:  
 

 

Oikeudenkäyntimaksu Valituksen käsittelystä hallinto-oikeudessa peritään oikeudenkäyntimaksu 
260 euroa. Jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutok-
senhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään 
peritä, jos asianosainen on laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on 
asian vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. 
 

 

Valitus markkinaoikeudelle Oikeudenkäyntimaksu on 2 000 euroa. 
 
Jos markkinaoikeudessa käsiteltävässä julkisia hankintoja koskevassa asias-
sa hankinnan arvo on vähintään 1 miljoona euroa, käsittelymaksu on 4 000 
euroa. Jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa, käsittelymaksu 
on 6 000 euroa. 
 
Yksityishenkilön oikeudenkäyntimaksu markkinaoikeudessa on 500 euroa. 
 
Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 
sekä vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalveluiden alalla toimivien 
yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 
(1398/2016) soveltamisalaan kuuluvassa muutoksenhakuasiassa peritään 
markkinaoikeudessa 2 §:ssä säädetyn maksun sijasta 500 euroa, jos muu-
toksenhakuasia poistetaan käsittelystä antamatta pääasiasta ratkaisua, se 
jää tutkimatta tai se jää sillensä. 

 

 
Lisätietoja 

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjan-
otteeseen. 

 
1)Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. 

 
 

 
 


