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KH 107 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

Selostus: Kuntalain 94 § säätää vain valtuuston kokoontumisesta. Sen mukaan val-
tuuston kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä (4) päivää ennen ko-
kousta postitse ja/tai sähköisesti. Samassa ajassa on kokouksesta tiedo-
tettava yleisessä tietoverkossa. Muiden kunnan toimielinten kokoontumi-
sesta määrätään hallintosäännössä.  
 
Ypäjän kunnan hallintosäännön 5 §:n mukaan toimielimen kokous pide-
tään silloin, kun puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enem-
mistö toimielimen jäsenistä sitä puheenjohtajalle esittää. Edelleen 6 §:n 
mukaan kokouskutsun yhteydessä lähetetään esityslista käsiteltävien asi-
oiden selostuksineen ja pohjaesityksineen, jollei tälle ole erityistä estettä. 
Kokouskutsu lähetetään toimielimen päättämällä tavalla sen varsinaisille 
jäsenille ja muille läsnäoloon oikeutetuille tai velvoitetuille. Niin ikään 8 § 
mukaan toimielimen varsinainen jäsen kutsuu estyneenä varajäsenensä 
sijaansa. 
 
Ypäjän kunnanhallituksen päätöksen 8.8.2017 116 § mukaan kunnanhalli-
tuksen kokouskutsut esityslistoineen lähetetään sähköisesti ypaja.fi-
osoitteisiin, ellei erityisistä syistä muuta johdu, valtuuston koollekutsumis-
aikataulua noudattaen (4 pv ennen). Varsinainen jäsen kutsuu vara-
jäsenensä päätöksen mukaisesti ja välittää materiaalin tälle. Saman pää-
töksen mukaisesti kunnanhallituksen kokouskutsut esityslistoineen julkais-
taan ensisijaisesti osoitteessa http://www.ypaja.fi/fi/ilmoitustaulu ja toissi-
jaisesti (pl. esityslista) kunnanviraston ilmoitustaululla os. Perttulantie 20. 
 
Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltai-
nen, kun yli puolet sen jäsenistä on läsnä. 
 
Ypäjän kunnan hallintosäännön 9 §:n mukaan puheenjohtaja toteaa läs-
näolijat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. 
 
Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty kunnanhallituksen jäsenille ja läs-
näololuettelossa mainituille muille sähköisesti 1.6.2018. Kokouksesta on 
tiedotettu kunnan internetsivuilla samana päivänä. 

  
Valmistelija: vt. kunnanjohtaja Sam Vuorinen, p. 02 762 652 00 
  
Päätösehdotus: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösval-

taiseksi. 
  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
  
Otteet/tiedoksi:  
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KH 108 § 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 pidetty näin nähtävä-
nä. Kuntalain 138 §:n mukaan oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kulu-
essa päätöksen tiedoksisaannista. 
 
Kunta voi päättää tämän lisäksi myös muusta toimielinten pöytäkirjojen 
nähtävänä pidosta. 
 
Ypäjän kunnanhallituksen päätöksen 8.8.2017 117 § mukaan kunnanhalli-
tuksen ja valtuuston kokouspöytäkirjat tarkastetaan ja allekirjoitetaan kol-
men päivän kuluessa kokouksesta. Lisäksi pöytäkirjantarkastajat voivat 
ilmoittaa myös sähköisesti pöytäkirjan hyväksymisestä, jolloin pöytäkirja 
varmennetaan heidän allekirjoituksilla myöhemmin, mutta viipymättä. 
 
Saman päätöksen mukaan kunnanhallituksen kokouspöytäkirjat pidetään 
ensisijaisesti yleisesti nähtävillä kuntalain 140 §:n mukaisesti kunnan in-
ternetsivuilla os. www.ypaja.fi/fi/hallinto/esityslistat_ja_poytakirjat viimeis-
tään kokousten jälkeisenä maanantaina klo 09.00 alkaen. Pyhäpäivi-
nä/vast. nähtävänäpito alkaa seuraavana arkipäivänä. 
 
Edelleen, kunnanhallituksen kokouspöytäkirjat pidetään jatkossa toissijai-
sesti nähtävillä kunnanviraston yhteispalvelupisteellä viimeistään kokous-
ten jälkeisenä maanantaina klo 09.00-13.00. Pyhäpäivinä/vast. nähtä-
vänäpito alkaa seuraavana arkipäivänä. 

  
Valmistelija: vt. kunnanjohtaja Sam Vuorinen, p. 02 762 652 00 
  
Päätösehdotus: 1. Kunnanhallitus valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi kaksi jäsentään, jotka 

toimivat samalla ääntenlaskijoina 
(edelliset KH 16.5.2018 Janika Varjorinne-Mäkeläinen, Pirkko Herd). 

2. Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan perjantaina 8.6.2018. Tar-
kastettu pöytäkirja pidetään sähköisesti nähtävänä maanantaina 
11.6.2018 klo 09.00 alkaen kunnan yleisillä internetsivuilla ja kunnanvi-
raston palvelupisteellä klo 09.00-13.00. Pöytäkirjan katsotaan tulleen 
yleisesti tietoon 19.6.2018. 

  
Käsittelystä:  
  
Päätös: 1. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anna-Katariina Ankelo ja Päivi Lai-

ne. 
2. Päätösehdotus hyväksyttiin. 

  
Otteet/tiedoksi: - 
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KH 109 § 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. 

  
Valmistelija: vt. kunnanjohtaja Sam Vuorinen, p. 02 762 652 00 
  
Päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy esityslistan mukaisen käsittelyjärjestyksen. 
  
Käsittelystä: Puheenjohtaja esitti muutetusti, että 121 §:ssä Muut asiat käsitellään li-

säksi raportti yritysasiamiehen toiminnasta Ypäjällä. 
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
  
Otteet/tiedoksi: - 
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KH 110 § Toimielinten pöytäkirjat 
 

Selostus: Kuntalain 92 §:n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohta-
ja, kunnanjohtaja ja hallintosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat 
ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on kuntalain nojalla siir-
retty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston 
toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. 
 
Hallintosäännössä voidaan määrätä otto-oikeudesta vastaavasti lautakun-
nille, niiden puheenjohtajille tai hallintosäännössä määrätylle kunnan vi-
ranhaltijalle asianomaisen lautakunnan alaisen viranomaisen tai lautakun-
nan jaoston toimivaltaan siirretyissä asioissa, jollei asiaa ole otettu jo kun-
nanhallituksen käsiteltäväksi. 
 
Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi sen ajan kuluessa, 
jossa oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä (14 pv). Ylemmän toimieli-
men käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa: 
 

− lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusme-
nettelyä koskevia asioita, 

− yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen 
asioita, 

− kuntien yhteiselle toimielimelle siirrettyjä asioita, jos asianomaiset kun-
nat niin sopivat. 

 
Ypäjän kunnan hallintosäännön 18 - 19 §:t määräävät otto-oikeudesta 
kuntalain 92 §:n mukaisesti kunnanhallitukselle, sen puheenjohtajalle ja 
kunnanjohtajalle kunnanhallituksen ja sen alaisissa päätöksissä. Lauta-
kuntien ja niiden toimivallan alaisissa päätöksissä otto-oikeus on lauta-
kunnalla ja sen puheenjohtajalla, sekä lautakunnan esittelijällä. Määrä-
ajasta oikeuden käyttämiselle ei säädetä. Kunnan hallintosäännön päivi-
tystyö on kesken.  
 
Uuden kuntalain tulkinta on hallintosääntöön nähden ensisijainen ja ku-
moaa hallintosäännön tältä osin. 
 
Pöytäkirjat: 

- tarkastuslautakunta 28.5.2018 
- sivistyslautakunta 30.5.2018 

  
Valmistelija: Talouspäällikkö Pirjo-Maarit Hellman, p. 02 762 652 15 
  
Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi. 
  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
  
Otteet/tiedoksi: - 
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KH 111 § Saapuneet asiakirjat 
 

Selostus: Asiakirjat 

− Hämeen liitto, maakuntahallituksen pöytäkirja 5/2018 7.5.2018 

− Forssan kaupunki, jätelautakunnan pöytäkirja 4/2018 15.5.2018 

− Hämeenlinnan kaupunki, pelastuslautakunnan pöytäkirja 2/2018 
15.5.2018 

− Forssan kaupunki, kaupunginhallitus 21.5.2018 § 123, Forssan seu-
dun seutuneuvostoa koskeva uusi sopimus 

− Forssan kaupunki, kaupunginhallitus 21.5.2018 § 125, Kaupungin 
sekä Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kuntien seudullinen rakennus-
valvonnan ja ympäristönsuojelun yhteistyösopimus 

− Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, hallituksen pöytäkirja 
5/2018 22.5.2018 

− Eteva kuntayhtymä, yhtymäkokouksen pöytäkirja 1/2018 24.5.2018 
  
Valmistelija: Talouspäällikkö Pirjo-Maarit Hellman, p. 02 762 652 15 
  
Päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee saapuneet asiakirjat tiedoksi ja saattaa ne tarvit-

tavilta osiltaan toimeksi. 
  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
  
Otteet/tiedoksi: - 
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KH 112 § Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta 
 

Selostus: − kunnanjohtaja 
§ 23 Viestintä- ja elinvoimasuunnittelijan tehtävän täyttö 
§ 25 Avustuksen myöntäminen Ypäjän työttömien yhdistykselle 
§ 26 Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen 

 

− talouspäällikkö 
§ - 

 

− puhtaus- ja ruokapalvelupäällikkö 
§ - 

 

− rehtori 
§ 10 Teknisen työn opettaja lv. 2018-2019 
§ 11 Määräaikaiset koulunkäynninohjaajat lv. 2018-2019 

 

− va. kirjastonjohtaja 
§ - 

 

−  lomituspalvelupäällikkö 
§ - 
 

− rakennustarkastaja 
§ 14 Rakennuslupa PTT TALO Oy 
§ 15 Rakennuslupa Heikki Perho 
§ 16 Rakennuslupa Annamari ja Tomi Heikkilä 
§ 17 Rakennuslupa Hannu Kalalahti 
§ 18 Rakennuslupa Heidi ja Tapio Männikkö 
§ 19 Rakennuslupa TVRT Installation 
§ 20 Rakennuslupa Hannele ja Risto Karlsson 
§ 21 Toimenpidelupa Eilinor Hellsten-Laaksonen ja Jukka Laak-
sonen 

 

− varhaiskasvatusjohtaja 
§ - 

 

− tekninen johtaja 
§ - 

 
                                                           
Valmistelija: Talouspäällikkö Pirjo-Maarit Hellman, p. 02 762 652 15 
  
Päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tehdyt päätökset tiedoksi, eikä käytä ottokelpoi-

siin päätöksiin otto-oikeuttaan. 
  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
  
Otteet/tiedoksi: - 
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KH 113 § Ypäjän kunnan tilinpäätös vuodelta 2017 
 

Aiempi käsittely: KH 10.4.2018 67 § 
  
Selostus: KH 10.4.2018 67 § 

 
”Kuntalain 113 §:n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhalli-
tuksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden 
maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastet-
tavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltä-
väksi kesäkuun loppuun mennessä. 
 
Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden 
liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintaker-
tomus. 
 
Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tulok-
sesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on 
ilmoitettava liitetiedoissa. 
 
Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohta-
ja tai pormestari. 
 
Kuntalain 114 §:n mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kun-
takonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpää-
tös. Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päivältä kuin kunnan tilinpää-
tös. Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslas-
kelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konsernitilinpäätökseen 
sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys 
kuntakonsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana. 
 
Kuntalain 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys 
valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteu-
tumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on 
myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liit-
tyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa kunnan tai kunta-
konsernin taseessa, tuloslaskelmassa tai rahoituslaskelmassa. 
 
Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden 
tuloksen käsittelystä. 
 
Ypäjän kunnan vuoden 2017 tilinpäätös on esityslistan liitteenä 7 (vuoden 
2017 tasekirjaan vielä mahdollisesti tulevat täydennystiedot esitetään kun-
nanhallituksen kokouksessa, jolloin lopullinen tasekirja voidaan allekirjoit-
taa). 
 
Selvitys talousarvion määrärahaylityksistä on esityslistan liitteenä 8. 
 
Tilinpäätös vuodelta 2017 osoittaa 213 910,11 euron ylijäämää. Vuoden 
2017 talousarviossa ennakoitiin 169 800,00 euron alijäämää.  
 
Vuosikate oli 864 821,39 euroa, joka on 357 672,11 euroa edellisvuotta 
suurempi. 
 
Toimintatuotot laskivat edellisvuodesta 113 410,88 euroa, toimintakulujen 
lasku oli 9 188,35 euroa. 
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Kokonaisverotulot nousivat edellisvuodesta 627 320,66 euroa, talousarvi-
oon verrattuna verotulot ylittyivät 252 289,89 euroa, josta kunnan tulove-
ron osuus oli 222 168,95 euroa ja yhteisöveron osuus 36 057,89 euroa; 
kiinteistöveron tuotto laski arvioidusta 5 936,95 euroa. 
 
Valtionosuudet laskivat 174 866 euroa vuodesta 2016, tuotto oli arvioitua 
35 400 euroa pienempi. 
 
Lainakanta asukasta kohden on 950 euroa (laskua edellisvuodesta 11 
euroa) 
 
Päätösehdotus: 
Kunnanhallitus päättää 
1. allekirjoittaa tilinpäätöksen vuodelta 2017 ja jättää sen tilintarkastajille 
tarkastettavaksi 
2. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan arvioinnin jälkeen valtuus-
ton käsiteltäväksi sekä esittää tuloksen käsittelystä, että tehtyä poistoeroa 
tuloutetaan suunnitelman mukaan 12 686,98 euroa ja tilikauden ylijäämä 
213 910,11 euroa kirjataan taseen omaan pääomaan yli-/alijäämätilille 
3. antaa selvityksen määrärahaylityksistä tiedoksi valtuustolle. 
4. Kunnanhallitus päättää oikeuttaa talouspäällikön tekemään tarvittaessa 
tasekirjaan tilintarkastuksessa mahdollisesti esille tulevia teknisluonteisia 
lisäyksiä ja korjauksia ennen valtuuston käsittelyä. 
 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin” 
 
-- 
 
Tilinpäätökseen on tehty tilintarkastuksessa esille tulleita teknisluonteisia 
lisäyksiä ja korjauksia. Tarkennetut tilinpäätöksen sivut ovat esityslistan 
oheismateriaalina. 

  

Valmistelija: Talouspäällikkö Pirjo-Maarit Hellman, p. 02 762 652 15 
  
Päätösehdotus: Kunnanhallitus toteaa saaneensa tiedoksi tehdyt muutokset. 
   
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
  
Otteet/tiedoksi: - 
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KH 114 § Forssan seudun yhteinen rakennusvalvonta- ja ympäristötoimi 
 

Aiempi käsittely: KH 20.9.2017 195 § 
  
Selostus: KH 20.9.2017 195 § 

 
”Valtioneuvoston vuonna 2017 julkaiseman selvityksen (Rakennusvalvon-
nan, ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon uudelleen organi-
soinnin lähtökohdat 17/2017) mukaan kunnallisissa rakennus- ja ympäris-
tötoimissa on saatavilla synergia- ja taloushyötyjä kuntien seudulliseen 
yhteistyöhön pohjautuvalla mallilla viranomaisen lupa- ja valvontatehtävien 
ollessa laillisuusharkintaan perustuvia. 
 
Selvitystä ennakoiden Forssan seutukunnassa järjestettiin vuoden 2016 
marraskuussa tapaaminen seutukunnan viranhaltijoille rakennusvalvonnan 
ja ympäristönsuojelun yhteistyön lisäämisestä. Asiaa käsiteltiin tämän jäl-
keen mm. seutuneuvostossa keväällä 2017. Alustusten pohjalta asetettu 
seutukunnan viranhaltijoista koottu työryhmä laati esiselvityksen mainittu-
jen tehtävien uudelleenorganisoimiseksi seutukunnassa. 
 
Esiselvitys on oheismateriaalina. 
 
Seuraavassa vaiheessa esiselvityksen perusteella työryhmä laatii sopi-
musluonnoksen, jonka jatkokäsittely ja päätökset toteutetaan kunnissa. 
Sopimusluonnos ei sido kuntia. 
 
Päätösehdotus: 
Kunnanhallitus valtuuttaa teknisen johtajan toimimaan työryhmässä sopi-
musteknisissä neuvotteluissa. Sopimukseen tulee kirjata Ypäjän kunnan 
erilliset siirtymäsäännökset johtuen nykyisestä Loimaan kaupungin kanssa 
olevasta mainittuja tehtäviä koskevasta sopimuksesta. 
 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.” 
 
-- 
 
Forssan seudun kuntien teknisten toimien viranhaltijoista muodostettu 
työryhmä on saamansa toimeksiannon mukaisesti valmistellut rakennus-
valvonnan ja ympäristönsuojelun seudullista yhteistyötä. Työryhmään ovat 
kuuluneet kuntien tekniset johtajat, rakennusvalvonnan ja ympäristötoimen 
viranhaltijat, minkä lisäksi asiassa on kuultu sopimusasioissa Kuntaliittoa 
sekä Forssan kaupungin talous- ja henkilöstöhallinnon asiantuntijoita. 
Myös Humppilan kunnan edustajat ovat olleet mukana valmistelussa. 
 
Forssan kaupunki (koollekutsuja) on 25.5.2018 lähettänyt Jokioisten, 
Tammelan ja Ypäjän kunnille seudullisen rakennusvalvonnan ja ympäris-
tönsuojelun yhteistyösopimuksen luonnoksen ja esittää sitä hyväksyttä-
väksi. Sopimusluonnoksen osapuolina ovat Forssan kaupunki (isäntäkun-
ta, myyjä) sekä Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kunnat (ostajat). 
 
Sopimuksen tavoitteena on Forssan seudun yhteisen rakennusvalvonnan 
ja ympäristönsuojelun kehittäminen palveluiden laadun ja saatavuuden 
parantamiseksi kustannustehokkaasti. Hallinnollisena lähtökohtana on 
Forssa-johtoinen isäntäkuntamalli, mutta jokaisessa sopimuskunnassa 
olisi edelleen oma ko. viranomaistoiminnasta vastaava toimielin. Samoin 
kunnat hoitaisivat tahoillaan itsenäisesti asioiden valmistelun ja toimieli-
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nesittelyn. Valmistelijat voisivat olla tarvittaessa asiantuntijoina läsnä toi-
mielimen kokouksissa.  
 
Sopimuksella kunnat antavat kuntalain 54 §:n mukaisesti kunnan ympäris-
tönsuojelu- ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien hoidon sekä sopi-
muksen 4. kohdassa määritellyt muut tehtävät Forssan kaupungin tehtä-
väksi. Sopimuksen sisältö koskee viranomaiselle laissa säädettyjä ympä-
ristönsuojelun ja rakennusvalvonnan tehtäviä, joissa toimivaltaa voidaan 
siirtää viranhaltijalle. 
 
Sopimuksessa tarkoitettuja tehtäviä hoitava isäntäkunnan henkilökunta on 
erityisestä syystä, ostajakunnan kanssa niin sovittaessa tavattavissa myös 
ostajakunnan omissa tiloissa. Erillistä päivystystä ei ostajakunnissa järjes-
tetä. 
 
Kuntien maksuosuuden laskentaperusteena käytetään palvelualueen to-
teutuneita kustannuksia. Kuntaosuudet laskutetaan vuosittain kahdessa 
erässä kustannusten jakoperusteiden mukaisesti. Vuotuisten kustannus-
ten lopputilitys tehdään helmikuun loppuun mennessä. Se maksuosuus 
joka jää maksettavaksi tai palautettavaksi, maksetaan maaliskuun loppuun 
mennessä. Kukin kunta päättää taksoistaan ja maksuistaan. Isäntäkunta 
toimittaa kutakin kuntaa koskevat laskutustiedot kuntiin ja kunnat vastaa-
vat asiakaslaskutuksesta. 
 
Rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelu palvelujen kaikki kustannukset 
jaetaan sopijakuntien asukaslukujen, rakennuslupa-, ympäristölupa ja 
maa-aineslupamäärien mukaisesti. Lisäksi isäntäkunnan maksuosuudeksi 
lasketaan vuosittain 10.000,00 euron suuruinen isäntäkuntaosuus, joka 
korvaa palvelualueen henkilökunnan käyttöä isäntäkunnan hankkeissa ja 
viranhaltijoiden esittelyvelvollisuuksia isäntäkunnan toimielimessä.   
   
Sopimuksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2019 alkaen. Forssan kaupunki 
on toivonut kuntien ilmoittavan kantansa hyvissä ajoin ennen sopimuksen 
suunniteltua voimaantuloa. 
 
Seudullisen rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun yhteistyösopimus-
luonnos on esityslistan liitteenä 20. Lisäksi liitteenä 21 on luonnoslas-
kelma kustannustenjakoperusteista ja kuntien maksuosuuksista vuoden 
2017 tilipäätöstiedoilla. Lisäksi oheismateriaalina on toimitettu Forssan 
kaupunginhallituksen päätös yhteistyösopimusluonnoksen hyväksymisestä 
osaltaan. 
   
Ypäjän kunnan ja Loimaan kaupungin välinen sopimus rakennusvalvon-
nan ja ympäristösuojelun tehtävien hoidosta on voimassa 31.12.2018 lop-
puun. 

  

Valmistelija: Tekninen johtaja Jouko Käkönen, p. 02 762 652 41 
  
Päätösehdotus: Kunnanhallitus 

1. hyväksyy sopimusluonnoksen, mikäli muut kaavaillut sopimuskunnat 
hyväksyvät sen niin ikään muutoksitta. 

2. ei hyväksy sopimusluonnosta, vaan pidättää itsellään oikeuden uuteen 
päätökseen asiassa, mikäli muut kaavaillut sopimuskunnat eivät hy-
väksy sopimusluonnosta tai hyväksyvät sen muutoksilla. Edellä maini-
tulla voi olla vaikutusta kustannusten jakautumiseen. 

   
Käsittelystä:  
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Päätös: Kunnanhallitus ei hyväksy sopimusluonnosta, vaan lähettää asian uudel-

leen valmisteluun. 
  
Otteet/tiedoksi: Forssan kaupunki, kirjaamo@forssa.fi 

Humppilan kunta, neuvonta@humppila.fi 
Jokioisten kunta, jokioisten.kunta@jokioinen.fi 
Tammelan kunta, kirjaamo@tammela.fi 
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KH 115 § Ypäjän kunnan osallistuminen Kulttuurin Kuntayhtymään ja Forssa-
yhtiön voimakeskuksen kunnostamiseen 

 
Aiempi käsittely:   
  
Selostus: Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja Museoyhdistys ry. esittää 4.4.2018 päivä-

tyllä kirjeellään Forssan kaupungille ja seutukunnan kunnille sekä Some-
ron kaupungille ja Urjalan kunnalle Kulttuurin Kuntayhtymän muodostamis-
ta. Lisäksi esitetään, että muodostettava kuntayhtymä kunnostaisi Forssa-
yhtiön voimalaitoksen seudulliseksi kulttuurikeskukseksi. 
 
Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja Museoyhdistys ry:n kirje on kokonaisuu-
dessaan esityslistan liitteenä 22. Kulttuurikeskuksesta laaditut suunnitel-
mat ja havainnekuvat ovat esillä kokouksessa. 
 
On tiedostettava, että maakunnallisen, alueellisen ja paikallisen kulttuuri-
historian ja -toiminnan kaikkinainen vaaliminen on tärkeä veto- ja pitovoi-
matekijä. Tulevaisuuden kunnissa asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin 
etupainoinen ja ennaltaehkäisevä edistäminen erityisesti kulttuuri- ja liikun-
tapalveluiden muodossa noussee nykyistä isompaan rooliin. Osallistumi-
nen mainitun kuntayhtymän perustamiseen ja voimalaitoksen kunnosta-
misinvestointiin ei kuitenkaan nykyisessä kunnan taloustilanteessa ole 
mahdollista. 
 

 

Valmistelija: vt. kunnanjohtaja Sam Vuorinen, p. 02 762 652 00 
  
Päätösehdotus: Ypäjän kunta ei osallistu esitetyn Kulttuurin Kuntayhtymän perustamiseen 

eikä Forssa-yhtiön voimakeskuksen kunnostamiseen kulttuurikeskukseksi. 
   
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
  
Otteet/tiedoksi: Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja Museoyhdistys ry. 

Wahreninkatu 12, 30100 Forssa 
 
Forssan kaupunki, kirjaamo@forssa.fi 
Humppilan kunta, neuvonta@humppila.fi 
Jokioisten kunta, jokioisten.kunta@jokioinen.fi 
Tammelan kunta, kirjaamo@tammela.fi 
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KH 116 § Täyttölupa väliaikaiselle luokanopettajalle 
 

Aiempi käsittely: SIVLA 30.5.2018 58 § 
  
Selostus: SIVLA 30.5.2018 58 § 

 
”Levän koulun väliaikainen luokanopettaja Marjaana Rajala on irtisanou-
tumassa virastaan 1.8.2018 alkaen. Hänet oli valittu virkaan 31.7.2019 
asti. 
 
Virka siirtyy Levän koulun lakkauttamisen jälkeen Perttulan koululle ja on 
tarpeellinen lukuvuoden 2018 – 2019 ajan.  
Ypäjänkylän koulun mahdollisen lakkauttamisen jälkeen 1.8.2019 alkaen 
tämä virka käy tarpeettomaksi, kun kuudesluokkalaiset siirtyvät yläkouluun 
aineopetukseen. 
 
Rehtorin päätösehdotus: Sivistyslautakunta pyytää kunnanhallitukselta 
täyttöluvan väliaikaiselle luokanopettajan viralle (Perttulan koulu) lukuvuo-
deksi 2018 - 2019, mikäli Marjaana Rajala irtisanoutuu virasta ja kunnan 
palveluksesta. 
 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin” 

  

Valmistelija: vt. kunnanjohtaja Sam Vuorinen, p. 02 762 652 00 
  
Päätösehdotus: Kunnanhallitus myöntää täyttöluvan ehdollisena lukuvuodelle 2018-2019, 

31.7.2019 saakka edellyttäen, että irtisanoutunut ottaa toisaalla saamansa 
viran vastaan. 

   
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
  
Otteet/tiedoksi: Koulutoimi 
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KH 117 § Kunnanjohtajan palkan tarkistaminen 
 

Aiempi käsittely:   
  
Selostus: Kunnanjohtajan kanssa 18.5. käydyssä kehityskeskustelussa kunnanjoh-

taja esitti toivomuksen palkankorotuksesta johtajasopimuksensa (Ypäjän 
kunnan kunnanjohtajan johtajasopimus, kohta 2.3) mukaisesti: "Kunnan-
johtajan palkka on kokonaispalkka kunnallisen yleisen virka- ja työehtoso-
pimuksen (KVTES II; 17§) mukaan perustuen työn vaativuuteen suhtees-
sa kunnan hallintorakenteeseen, henkilökohtaiseen ammatinhallintaan ja 
työtuloksiin. Kokonaispalkan lisäksi ei makseta muita mainitun luvun pal-
kanosia. Muutoin kunnanjohtajan palkkauksen taso ja vastaavuus vertailu-
kohteisiin tarkistetaan vähintään vuosittain kehityskeskustelun yhteydessä 
ja aina, jos tehtävän sisältö oleellisesti muuttuu. Palkkauksesta päättää 
kunnanhallitus silloin, kun erokorvaukseen ei tehdä muutoksia. Kokonais-
palkkaan lisätään kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukai-
set yleiskorotukset.” Kehityskeskustelun kunnanjohtajan kanssa kävivät 
kunnanhallituksen puheenjohtaja Markku Saastamoinen ja 1. varapuheen-
johtaja Matti Alanko.  
 
Kehityskeskustelussa todettiin kunnanjohtajan saavuttaneen tulosmittaris-
tossa tason ”onnistunut”. Kunnanjohtaja on noin vuoden viranhoitoaikana 
(per 18.5.2018) tuonut kuntaan uutta näkemystä, verkottunut voimakkaasti 
ja parantanut kunnan imagoa. Hän on kehittänyt voimakkaasti osaamis-
taan. 
  
Palkkausta koskevassa keskustelussa otettiin esille kunnan taloudellinen 
tilanne ja sen hallinnassa (alijäämän kattamisessa) käytössä olevat so-
peuttamiskeinot ja -tarpeet sekä muut kunnan taloudelliseen tulokseen 
vaikuttavat asiat.  
 
Johtajasopimuksessa mainittuja vertailukohteita ei ole tarkemmin määritel-
ty. Yhtenä vertailuperusteena voidaan käyttää kunnan asukaslukua. Kui-
tenkin kuntien hallinto, rakenne, elinkeinot ym. asiat ovat hyvin erilaiset, ja 
voivat vaikuttaa kunnanjohtajan tehtävän sisältöön kussakin kunnassa. 
Kuitenkin, Ypäjää asukasluvultaan vastaavien kuntien kunnanjohtajien 
palkka on Kuntaliiton mukaan keskimäärin 6 175 euroa vaihdellen 5 600 ja 
6 800 euron välillä. Lähikunnista Humppilassa (n. 2290 asukasta) kunnan-
johtajan palkka on 6 500 euroa ja Koski Tl:ssä (n. 2400 asukasta) 6 180 
euroa. Kunnanjohtajan esittämä muutettu palkka on linjassa edellä mainit-
tujen kanssa. 
 
Vertailukohteisiin tehdyn vertailun sekä kehityskeskustelun tuloksen ja 
kunnanjohtajan menestyksellisen ja sitoutuneen toiminnan perusteella on 
perusteltua tarkistaa kunnanjohtajan palkkaa hänen esittämänsä toiveen 
mukaisesti. Uusi tarkistettu palkka tulisi astumaan voimaan 1.7.2018 alka-
en. 
 
Kehityskeskusteluissa todettu kunnanjohtajan työsuorituksen arviointi- ja 

tulosmittaristo vuosilta 2017−2018 (per 18.5.2018) sekä mittaristo vuosille 

2018−2019 on liitteenä 23. 
  

Valmistelija: Kunnanhallituksen puheenjohtaja Markku Saastamoinen, p. 02 767 3902 
  
Päätösehdotus: Kunnanhallitus 

1. merkitsee kehityskeskustelun tulokset sekä kunnanjohtajan työn pai-
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nopisteet vuosille 2018−2019 tietoonsa ja 

2. päättää kunnanjohtajan palkan 1.7.2018 lukien. 
   
Käsittelystä: Markku Leppälahti esitti, että kunnanjohtajan palkkaa ei koroteta 1.7.2018 

lukien. Ehdotus ei saanut kannatusta ja voimaan jäi ehdotus palkan korot-
tamisesta. Markku Leppälahti jätti päätöksestä eriävän mielipiteen, jonka 
perustelut ovat pöytäkirjan liitteenä 24. 

  
Päätös: 1. Päätösehdotus hyväksyttiin. 

2. Kunnanhallitus päätti kunnanjohtajan palkaksi 6 100 euroa 
1.7.2018 lukien. 

  
 
Vt. kunnanjohtaja Sam Vuorinen poistui kokouksesta käsittelyn ja päätök-
senteon ajaksi. 
 

Otteet: 
 
 
Tiedoksi: 

Palkkahallinto 
Kunnanjohtaja 
 
Kunnanvaltuusto 
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KH 118 § Edustaja sote- ja maakuntauudistuksen jälkeistä Forssan seudun oppilas- 
ja opiskelijahuollon psykologi- ja kuraattoripalvelujen järjestämistä valmis-
televaan työryhmään 

 
Aiempi käsittely:   
  
Selostus: Toteutuessaan sosiaali- ja terveyspalvelu- ja maakuntauudistukset muut-

tavat myös oppilas- ja opiskelijahuollon järjestämisvastuita. Forssan kau-
punginhallitus on kokouksessaan 21.5.2018 asettanut työryhmän valmiste-
lemaan tilannetta Forssan seudulla. Avoimina kysymyksinä ovat mm. 
mahdollisen uudistuksen muutosvaikutukset nykytilanteeseen kuntatasolla 
ja em. palveluiden käytännön järjestelyt vaihtoehtoineen Forssan seudulla. 
 
Forssan kaupunki on 25.5.2018 pyytänyt seudun kuntia ja Forssan seudun 
hyvinvointikuntayhtymää (FSHKY) nimeämään edustajansa valmistele-
vaan työryhmään. 
 
Forssan kaupunginhallituksen päätös 21.5.2018 (§ 129) on toimitettu 
oheismateriaalina. 

  

Valmistelija: vt. kunnanjohtaja Sam Vuorinen, p. 02 762 652 00 
  
Päätösehdotus: Kunnanhallitus nimeää työryhmään sivistystoimen toimialapäällikkö, rehto-

ri Heikki Vainion. 
   
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
  
Otteet/tiedoksi: sivistystoimen toimialapäällikkö Heikki Vainio 
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KH 119 § Edustaja kutsuntalautakuntaan vuodelle 2018 
 

Aiempi käsittely:   
  
Selostus: Vuonna 2000 syntyneiden asevelvollisten kutsunnat toimitetaan vuonna 

2018 puolustusvoimien Hämeen aluetoimiston alueella erillisen kutsunta-
kuulutuksen mukaisesti. Tilaisuudessa kutsutulta tarkistetaan henkilötie-
dot, terveydentila ja kuullaan asevelvollisen itsensä toivomus varusmies-
palveluksen suhteen. Kutsunnoissa käytettävissä olevien tietojen pohjalta 
määritetään sopivuus varusmiespalvelukseen. Lisäksi kutsunnoissa pääte-
tään palvelusajankohta ja -paikka tai palveluksesta vapauttaminen. 
 
Ypäjällä kutsunnat toimitetaan virastotalolla os. Perttulantie 20, tiistaina 
28.8.2017 klo 10.00 alkaen. 
 
Asevelvollisuuslain 22 §:n mukaan kunnan tulee nimetä kutsuntalautakun-
taan kunnan edustaja ja tälle riittävä määrä varahenkilöitä (vähintään kaksi 
varsinaista edustajaa kohti). Jäseniä ja varajäseniä nimettäessä pyyde-
tään ottamaan huomioon heidän mahdollinen esteellisyytensä siten, ettei 
kutsunnanalaisissa ole heidän lähisukulaisiaan. Mahdollisuuksien mukaan 
jäseniä valittaessa olisi huomioitava, että näillä olisi kokemusta nuorten 
parissa toimimisesta (esim. sosiaalityöntekijä, nuorisotyöntekijä ym.). 
 
Kunnan edustajien nimet, osoitteet ja puhelinnumerot tulee toimittaa 
15.6.2018 mennessä Hämeen aluetoimistolle ao. virkasähköpostiin. 
 
Vuonna 2017 kunnan edustajina kutsuntalautakunnassa olivat Matti Alan-
ko varajäsenenään Jari Hepomaa ja Tapio Ahonen (KH 30.5.2017 79 §). 

  

Valmistelija: vt. kunnanjohtaja Sam Vuorinen, p. 02 762 652 00 
  
Päätösehdotus: Kunnanhallitus nimeää kutsuntalautakuntaan vuodelle 2018 kunnan edus-

tajan (1) ja tälle kaksi (2) varahenkilöä. Varsinainen edustaja vastaa kut-
suntapäivän paikallisjärjestelyistä. 

   
Käsittelystä:  
  
Päätös: Kunnanhallitus nimesi kutsuntalautakuntaan vuodelle 2018 kunnan edus-

tajaksi Tapio Ahosen ja varahenkilöiksi Anna-Katariina Ankelon ja Markku 
Leppälahden. 

  
Otteet: 
 
Tiedoksi: 

Hämeen aluetoimisto, hameenaluetoimisto@mil.fi 
 
Edustajat 
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KH 120 § Jäsenten valitseminen Kiinteistö Oy Ypäjän Opiskelija-asunnot hallituk-

seen kaudelle 2018−2019 sekä edustajan nimeäminen 29.6.2018 yhtiöko-
koukseen 

 
Aiempi käsittely:   
  
Selostus: Kiinteistö Oy Ypäjän Opiskelija-asunnot -niminen osakeyhtiö hallinnoi Ypä-

jän kunnan ja Hevosopiston yhdessä omistamia Hevosopiston opiskelija-
käyttöön tarkoitettuja huoneistoja, n. 2300m2, Siittolanmäen alueella. Osa-
keyhtiö on Ypäjän kunnan tytäryhteisö 53,34 prosentin omistusosuudella. 
 
Osakeyhtiön hallitukseen nimetään vuodeksi kerrallaan kaksi (2) jäsentä 
Ypäjän kunnasta. Kaudella 2017-2018 jäseniä ovat olleet kunnanvaltuus-
ton 2. varapuheenjohtaja Tapio Ahonen sekä vt. kunnanjohtaja Sam Vuo-
rinen 1.6.2017 alkaen ja kunnanjohtaja Vesa Ketola 31.5.2017 saakka. 
Vuorinen on toiminut hallituksen puheenjohtajana. 
 
Kiinteistö Oy Ypäjän Opiskelija-asunnot yhtiökokous pidetään Hevosopis-
ton Kruunusalissa perjantaina 29.6.2018 klo 10.00 alkaen. 

  

Valmistelija: vt. kunnanjohtaja Sam Vuorinen, p. 02 762 652 00 
  
Päätösehdotus: Kunnanhallitus 

1. nimeää kaksi (2) jäsentä Kiinteistö Oy Ypäjän Opiskelija-asuntojen 

hallitukseen kaudelle 2018−2019 ja esittää näiden hyväksymistä 
29.6.2018 kokoontuvalle yhtiökokoukselle. 

2. nimeää Ypäjän kunnan yhtiökokousedustajan ja tälle varahenkilön. 
   
Käsittelystä:  
  
Päätös: 1. Kunnanhallitus nimesi Ypäjän kunnan edustajiksi Kiinteistö Oy 

Ypäjän Opiskelija-asuntojen hallitukseen kaudelle 2018–2019 Matti 
Alangon ja Anna-Katariina Ankelon ja esittää edustajien valitsemis-
ta 29.6.2018 kokoontuvalle yhtiökokoukselle. 

2. Kunnanhallitus nimesi Ypäjän kunnan yhtiökokousedustajaksi vt. 
kunnanjohtaja Sam Vuorisen ja varahenkilöksi kunnanhallituksen 
puheenjohtaja Markku Saastamoisen. 

 
  
Otteet/tiedoksi: Toimitusjohtaja Petri Hellsten 

petri.hellsten@hevosopisto.fi 
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KH 121 § Muut asiat 
 

Selostus: − FSHKY omistajaohjauspalaveri ja osavuosikatsaus 29.5.2018 
 

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän vuosittaiset sopimusoh-
jausneuvottelut käytiin tiistaina 29.5.2018 klo 08:30 alkaen yhtymän 
tiloissa. Kokonaisuudessaan FSHKY:n talousarvion ennakoidaan 
ylittyvän. FSHKY:n osavuosikatsaus (-30.4.2018) toimitetaan oheis-
materiaalina. 

 
Esitys: Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
Otteet/tiedoksi: - 
 
 

− K-HSHP:n valtuuston kokous 12.6.2018 
 

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin valtuuston kokous pidetään tiistai-
na 12.6.2018 sairaanhoitopiirin tiloissa. Kokouksessa käsitellään 
mm. Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirien yhteistyön tii-
vistämistä koskevaa selvitystä. Esityslista toimitetaan oheismateriaa-
lina. 

 
Esitys: Kunnanhallitus ohjeistaa valtuustoedustajat (Terhi Löfstedt, 

Jukka Aaltonen) 
 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.  
 
Otteet/tiedoksi: valtuustoedustajat 
 
 

− Raportti yritysasiamiehen toiminnasta Ypäjällä 15.1. – 15.5.2018 
 

 
Esitys: Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 

  
Valmistelija: vt. kunnanjohtaja Sam Vuorinen, p. 02 762 652 00 
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KH 122 § Ilmoitusasiat 
 

Selostus: − Hiihtosuunnistaja Salla Koskelan sponsorikokouksen sisältö 25.5.2018 

− Kanta-Hämeen maakuntatilaisuuden kuulumiset 29.5.2018 

− Keskussairaala- ja 8-tähden sairaalahankkeen tilannekokouksen kuu-
lumiset 31.5.2018 

− Kunnanjohtaja kesälomalla 23.7.-5.8.2018 

− Inspiran sote-kiinteistöjen arvonmääritys 
  
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
  
Otteet/tiedoksi: - 
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Oikaisuvaatimusohjeet ja muutoksenhakukiellot 
 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
 

Seuraavissa asiakohdissa (alla, §) tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa hakea niihin oikaisua. 
Oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jon-
ka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä 
kunnan jäsen. Kuntayhtymän viranomaisen päätöksestä oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvali-
tuksen saa tehdä myös kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen sekä kuntien yhteisen toimie-
limen päätöksestä sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen (Kuntalaki 134 §). 
 
Pykälät: 115 - 120 
 
Oikaisuvaatimus osoitetaan: 
 
Postitse os.: 
 

Ypäjän kunta 
Kunnanhallitus 
Perttulantie 20 
32100 YPÄJÄ 

 
Tai saman sisältöisenä ja allekirjoitettuna sähköpostin liitteenä os. kunta@ypaja.fi 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista (KuntaL 138 §). 
Päätösten katsotaan tulleen yleisesti tietoon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun pöytäkir-
ja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa (KuntaL 140 §). Tuolloin myös 14 päivän oikai-
suvaatimusaika alkaa kulua. 
 
Allekirjoitetusta oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen. 

 
MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
 

Seuraavissa asiakohdissa (alla, §) tehdyistä päätöksistä ei saa hakea kuntalain 136 §:n mu-
kaan oikaisua, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 
 
Pykälät: 107 – 114, 121 -122 
 
 
 
 
Tätä ohjetta yksityiskohtaisempi oikaisuvaatimusohje liitetään vain asianosaisille lähetettyihin 
pöytäkirjanotteisiin. 


