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KH 56 § 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 22.3.2019. Kokouksesta on 
tiedotettu kunnan internetsivuilla samana päivänä. 

  
Valmistelija: talouspäällikkö, vs. kunnanjohtaja Pirjo-Maarit Hellman, p. 050 520 3876 
  
Päätösehdotus: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösval-

taiseksi. 
  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
  
Otteet/tiedoksi: - 
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KH 57 § 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 allekirjoituksillaan 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: talouspäällikkö, vs. kunnanjohtaja Pirjo-Maarit Hellman, p. 050 520 3876 
  
Päätösehdotus: 1. Kunnanhallitus valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi kaksi jäsentään, jotka 

toimivat samalla ääntenlaskijoina 
(edelliset KH 5.3.2019 Pirkko Herd, Anni Vääri). 

2. Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan perjantaina 29.3.2019 klo 
09.00-15.00 virastotalolla. Tarkastettu pöytäkirja pidetään sähköisesti 
nähtävänä 1.4.2019 klo 09.00 alkaen kunnan yleisillä internetsivuilla ja 
kunnanviraston palvelupisteellä klo 09.00-13.00. Pöytäkirjan katsotaan 
tulleen yleisesti tietoon 9.4.2019. 

  
Käsittelystä:  
  
Päätös: 1. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mirja Jokio ja Heikki Levomäki. 

2. Päätösehdotus hyväksyttiin. 
  
Otteet/tiedoksi: - 
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KH 58 § 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: talouspäällikkö, vs. kunnanjohtaja Pirjo-Maarit Hellman, p. 050 520 3876 
  
Päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy esityslistan mukaisen käsittelyjärjestyksen. 
  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
  
Otteet/tiedoksi: - 
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KH 59 § Toimielinten pöytäkirjat 
 
 

Selostus: Kuntalain 92 §:n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, 
kunnanjohtaja ja hallintosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa 
kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on kuntalain nojalla siirretty kun-
nanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimival-
taan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. 

 
Hallintosäännössä voidaan määrätä otto-oikeudesta vastaavasti lautakunnille, 
niiden puheenjohtajille tai hallintosäännössä määrätylle kunnan viranhaltijalle 
asianomaisen lautakunnan alaisen viranomaisen tai lautakunnan jaoston toi-
mivaltaan siirretyissä asioissa, jollei asiaa ole otettu jo kunnanhallituksen käsi-
teltäväksi. 

 
Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi sen ajan kuluessa, jossa 
oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä (14 pv). Ylemmän toimielimen käsi-
teltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa: 

 
- lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenette-

lyä koskevia asioita, 
- yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen 

asioita, 
- kuntien yhteiselle toimielimelle siirrettyjä asioita, jos asianomaiset kunnat 

niin sopivat. 
 

Ypäjän kunnan hallintosäännön 18 - 19 §:t määräävät otto-oikeudesta kunta-
lain 92 §:n mukaisesti kunnanhallitukselle, sen puheenjohtajalle ja kunnanjoh-
tajalle kunnanhallituksen ja sen alaisissa päätöksissä. Lautakuntien ja niiden 
toimivallan alaisissa päätöksissä otto-oikeus on lautakunnalla ja sen puheen-
johtajalla, sekä lautakunnan esittelijällä. Määräajasta oikeuden käyttämiselle 
ei säädetä. Kunnan hallintosäännön päivitystyö on kesken.  

 
Uuden kuntalain tulkinta on hallintosääntöön nähden ensisijainen ja kumoaa 
hallintosäännön tältä osin. 

 
Pöytäkirjat: 
- tekninen lautakunta 6.3.2019 
- rakennuslautakunta 14.3.2019 
- vaalitoimikunta 14.3.2019 
-  

  
            Valmistelija: talouspäällikkö, vs. kunnanjohtaja Pirjo-Maarit Hellman, p. 050 520 3876 
    
  
           Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi. 
  
           Käsittelystä:  
  
           Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.  
  
           Otteet/tiedoksi: - 
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KH 60 § Saapuneet asiakirjat 
 
 

Selostus: Asiakirjat 

− Hämeen poliisin neuvottelukunta, pöytäkirja POL-2019-439 
16.1.2019 

− Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä, yhtymähallituksen pöytäkirja 
2/2019 20.2.2019 

− Jokioisten kunta, valtuusto 28.2.2019 § 10, Humppilan kunnan mu-
kaantulo seudullista rakennusvalvontaa ja ympäristönsuojelua kos-
kevan yhteistyösopimuksen osapuoleksi 

− Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry, vetoomus, Eläkeläisjärjestöjen 
toiminta on erittäin tärkeää ja sitä pitää tukea/1.3.2019 

− Hämeenlinnan kaupunki, pelastuslautakunnan pöytäkirja 1/2019 
5.3.2019 

− Hämeenlinnan kaupunki, pelastuslautakunta 5.3.2019 § 6, Selonteko 
sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä sekä arvio 
merkittävimmistä riskeistä, epävarmuustekijöistä ja muista toiminnan 
kehittämiseen vaikuttavista asioista vuodelta 2018 

− Riihimäen kaupunki, kaupunginhallitus 11.2.2019 § 89, Hämeen 
maakuntaliiton perussopimuksen muuttaminen; Hämeen kesäyliopis-
ton ylläpitäjän muutos 

− Hämeen liitto, maakuntahallituksen pöytäkirja 3/2019 11.3.2019 

− Forssan kaupunki, jätelautakunnan pöytäkirja 2/2019 14.3.2019 

− Eteva kuntayhtymä, Jäsenkuntaraportointi: talousarvion toteutumi-
nen Q4/2018/15.3.2019 

− Jokioisten kunta, sivistystoimenjohtaja, viranhaltijapäätös 18.3.2019 
§ 7, Jokiläänin kansalaisopiston osa-aikaisen rehtorin viran vaali 

− Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, yhtymähallituksen 
pöytäkirja 4/2019 19.3.2019 
 

  
Valmistelija: talouspäällikkö, vs. kunnanjohtaja Pirjo-Maarit Hellman, p. 050 520 3876 
  
Päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee saapuneet asiakirjat tiedoksi ja saattaa ne tarvit-

tavilta osiltaan toimeksi. 
  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
  
Otteet/tiedoksi:  
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KH 61 § Viranhaltijapäätökset 
 

Selostus: − kunnanjohtaja 
§ - 
 

 

− talouspäällikkö 
§ - 

 

− puhtaus- ja ruokapalvelupäällikkö 
§ - 

 

− rehtori 
§ - 

 

− va. kirjastonjohtaja 
§ - 

 

−  lomituspalvelupäällikkö 
§ 456 Vahingonkorvaus 
 

− rakennustarkastaja 
 
 

 

− varhaiskasvatusjohtaja 
§ - 

 

− tekninen johtaja 
 

  
Valmistelija: talouspäällikkö, vs. kunnanjohtaja Pirjo-Maarit Hellman, p. 050 520 3876 
  
Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi. 
   
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
  
Otteet/tiedoksi:  
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KH 62 § Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n lausuntopyyntö koskien jätteen hyödyn-
tämisratkaisua 

 
Aiempi käsittely: 

 
Selostus: LHJ vastaanottaa toimialueeltaan noin 35.000 tonnia kierrätyskelvotonta 

jätettä vuosittain. Tämä jäte on toimitettava jätevoimalaitoksessa hyödynnet-
täväksi energiana. LHJ on ostanut tarvittavan jätteenpolttokapasiteetin 
markkinoilta ja nykyinen Lounaisen-Suomen hankintarenkaan mukana tehty 
jätteen hyödyntämissopimus päättyy kesäkuussa 2020. 
 
LHJ on valmistellut nyt noin kahden vuoden ajan kierrätyskelvottoman jät-
teen pitkän aikajänteen, kestävää ja kustannustehokasta ratkaisua. Ratkai-
su on liittyä Vaasan Mustasaaressa toimivan Westenergy Oy:n omistajien 
joukkoon. Tätä ratkaisua täydennetään pienemmän jätemäärän osalta hori-
sontaalilla yhteistyösopimuksella Saloon valmistuvan Lounavoima Oy:n jä-
tevoimalaitoksen kanssa.  
Esitettävässä ratkaisussa LHJ hankkisi omistukseensa noin 18,86 % Wes-
tenergy Oy:n osakkeita suunnatulla osakeannilla, jonka jälkeen LHJ saisi 
käyttöönsä vastaavat jätteen hyödyntämispalvelut samoilla edullisilla portti-
hinnoilla kuin muutkin omistajat. Suunniteltua omistusosuutta vastaava jät-
teen toimitusmäärä on 30.000 t/v. Huomattavaa tässä ratkaisussa on myös 
se, että kaikkien jätevoimalaitoksen piirissä olevien omistajien kesken jät-
teen kuljetuskustannukset tasataan, jolloin kaikilla on samat kuljetuskustan-
nukset riippumatta sijainnista. 
Saloon rakennettavan Lounavoima Oy:n suuntaan alustavasti neuvoteltu 
jätemäärä on noin 5.000 t/v. Lounavoiman voimalaitoksen valmistuminen ja 
arvioitu käyttöönotto tapahtuu kuitenkin aikaisintaan kesällä 2021. 
 
Nyt suunniteltu osakkeiden hankkiminen on niin merkittävä asia, että ennen 
varsinaisia päätöksiä LHJ:n tulee kuulla omistajiaan. Lisäksi lopullisen pää-
töksen tekevät omistajat varsinaisessa yhtiökokouksessa 21.5.2019.  
 
LHJ varaa osakkailleen tilaisuuden tulla kuulluksi pe 12.4.2019 mennessä 
seuraavien LHJ:n suunnittelemien ratkaisujen johdosta: 

1) Kierrätyskelvoton jäte hyödynnetään jatkossakin energiana jätevoi-
malaitoksissa. 

2) Tätä tarkoitusta varten LHJ hankkii Westenergy Oy:stä noin 18,86 
%:n suuruisen omistusosuuden, jota vastaan sitoutuu toimittamaan 
Westenergylle vuosittain noin 30.000 tonnia polttokelpoista jätettä, 
jonka käsittelystä LHJ maksaa jatkossa jätevoimalaitokselle sen 
omistajien omakustannushintaa. 

3) LHJ tekee Salon Lounavoima Oy:n kanssa sopimuksen, joka mah-
dollistaa n. 5.000 tonnin jätemäärän käsittelyn vuosittain, alkaen näil-
lä näkymin kesästä 2021 lähtien. 

  
Lausuntopyyntö ja liitemateriaalit ovat esityslistan oheismateriaalina. 
 

  
Valmistelija: tekninen johtaja Jouko Käkönen, p. 050 080 1914 
  
Päätösehdotus: Kunnanhallitus pitää tärkeänä, että LHJ:n toiminta-alueelta kertyvä kierrä-

tyskelvoton jäte voidaan jatkossa hyödyntää entistä kustannustehokkaam-
min energiana jätevoimalaitoksessa.  
LHJ:n tulee kuitenkin toiminnassaan, yhdessä muiden alan toimijoiden 
kanssa edelleen kehittää jätteiden lajittelua ja kierrätystä, jotta polttoon vie-
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tävä ns. jäännösjäte jäisi mahdollisimman vähäiseksi. 
Westenergy Oy:n omistusosuuden hankkimisen kunnanhallitus näkee pe-
rusteltuna, koska se mahdollistaa jäännösjätteen käsittelyn voimalaitokses-
sa omistajien omakustannushintaan.  
Sopimuksissa annettavat sitoumukset poltettavan jätteen määrissä, tulee 
huomioida LHJ:n alueelta kertyvän, polttoon toimitettavan jäännösjätteen 
todennäköinen väheneminen jätteiden lajittelun ja kierrätyksen tehostumisen 
ansiosta. 
 
Lisäksi kunnanhallitus toteaa, että mikäli jätteiden käsittelykustannukset 
alenevat kuten LHJ on ilmoittanut, tulee tämä huomioida myös LHJ:n asiak-
kaiden jätemaksuissa. 

  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
  
Otteet/tiedoksi: LHJ Oy 
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KH 63 § Määräalan myynti Laurilan tilasta 
 

 
Aiempi käsittely: 
 

   
 TEKLA 16.10.2018 71 § 
 TEKLA 6.3.2019 16 §      

 

  
Selostus: ”Kuluvan vuoden talousarvioon on kirjattu mm. maa- ja metsätilojen käyttö-

omaisuuden myyntituloja tonttien myyntitulojen lisäksi.  Suunnitelmissa on 
laittaa myyntiin niitä metsäpalstoja, joita ei ole tarkoituksenmukaista markki-
noida tontteina, alueita, joista ei ole mennyt tontteja kaupaksi tai alueita, 
jotka sijaitsevat erillään isommista metsätiloista.  
Tekninen lautakunta on kokouksessaan 16.10.2018 § 71 päättänyt laittaa 
myyntiin mm. Ypäjänkylässä, Metsolantien varrella olevan 6,7 ha määräalan 
Laurila nimisestä tilasta, 981-408-7-189, liite 2.  Kiinteistö on laitettu myyn-
tiin Huutokaupat.com sivustoille ja myyjä pidättää oikeuden tarvittaessa hy-
lätä saamansa tarjoukset. Myytävän määräalan pohjahinnaksi on asetettu 
30 000 €. 
Nettihuutokauppa päättyi 5.3. ja huutokaupassa tehty korkein tarjous oli 
36 500 €.  
 
Päätösehdotus: 
Tekninen lautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että se hyväksyy 
huutokaupassa jätetyn korkeimman tarjouksen 36 500 € ja päättää myydä 
noin 6,5 ha määräalan Laurila nimisestä tilasta 981-408-7-189, huutokau-
passa korkeimman tarjouksen on jättänyt Timo Löfstedt.   
Päätös: 
Päätösehdotus hyväksyttiin.” 
 
-- 
 

  
Valmistelija: talouspäällikkö, vs. kunnanjohtaja Pirjo-Maarit Hellman, p. 050 520 3876 
  
Päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan päätösehdotuksen. 
  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
  
Otteet/tiedoksi:       tekninen lautakunta 
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KH 64 § Hämeen liiton kysely koskien osallistumista maakunnallisen sote-
kuntayhtymän valmisteluun 

 
Aiempi käsittely:     
 
 
Selostus: Hämeen liitto lähetti jäsenkunnilleen kyselyn koskien kuntien halukkuutta  

osallistua maakunnallisen sote-kuntayhtymän valmisteluun siinä tapauksessa, 
että valtakunnallinen maakunta-/sote-uudistus ei toteudu suunnitellussa aika-
taulussa. 

 

Kyselyssä tiedusteltiin maakunnan kuntien kantaa yhteistoiminnan vapaaeh-

toiseen järjestämiseen. Liiton mukaan yhteistoiminta voitaisiin organisoida pe-

rustamalla uusi kuntayhtymä maakunnan kattaville sote-palveluille ja siirtämäl-

lä nykyisten toimijoiden toiminta uuteen kuntayhtymään, muuttamalla olemas-

sa olevan maakunnallisen kuntayhtymän, esimerkiksi Kanta-Hämeen sairaan-

hoitopiirin kuntayhtymän, perussopimus kattamaan nykyistä laajemmat palve-

lut tai antamalla sosiaali- ja terveyspalvelut isäntäkunnan hoidettavaksi. 

  Kysely osoitettiin valtuustoille ja siihen toivottiin vastattavan helmikuun aikana. 

Valmisteluun osallistuminen ei vielä tarkoita kuntayhtymään mukaan lähtemis-

tä. Maakunnallisen mallin toteutuminen käytännössä edellyttää kaikkien kun-

tien mukanaoloa. Päätös mukaan menemisestä tehtäisiin erikseen valmistelun 

tultua tehdyksi. 

    15.1.2019 pidetyssä Forssan seudun kuntien elinvoimahankkeen seminaarissa  

olivat kutsuttuina mukana seudun kuntien valtuustojen ja hallitusten puheen-

johtajat. Paikalla olleet puheenjohtajat totesivat seminaarin yhteydessä pääty-

neensä siihen, että kannanottoa maakunnallisen sote-kuntayhtymän valmiste-

luun mukaan lähtemisestä ei tehdä ennen kuin on selvillä valtakunnallisen 

maakunta-/sote -hankkeen eteneminen. 

 

Valmistelija: talouspäällikkö, vs. kunnanjohtaja Pirjo-Maarit Hellman, p. 050 520 3876 

Päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi, että Ypäjän kunta on valmis 

osallistumaan maakunnallisen sote-kuntayhtymän valmisteluun ja asiasta voi-

daan tehdä ilmoitus Hämeen liitolle. 

Käsittelystä: 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 

Otteet/tiedoksi: Hämeen liitto 
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KH 65 § Kunnanjohtajan virka ja sen täyttäminen 
 

 
Aiempi käsittely: 

 
 

 
 
 

KH      20.11.2018 208 b § (keskusteluasiana) 
  KH      4.12.2018    220 § 

KV      13.12.2018    42 § 
KH       17.1.2019       8 § 
KH       5.2.2019       31 § 
KH      11.2.2019      37 § 
KV       14.2.2019       8 § 

  
Selostus:                ”KH 4.12.2018 219 §  

 
Kunnanjohtaja Sam Vuorinen on Myrskylän kunnanvaltuuston 5.11.2018 31 
§ päätöksellä valittu Myrskylän kunnanjohtajaksi. Valinta saa lainvoiman 
20.12.2018. 

 
                   Ypäjän kunnanhallitus kävi kokouksessaan 20.11.2018 208 b § alustavan 

keskustelun kunnanjohtajan viranhaun toteuttamisesta. Keskustelun 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 toimin-
taa johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnanjohtaja. Kunnanjohtajan valit-
seminen kuuluu valtuustolle. Valtuusto voi kuitenkin myös päättää, että 
kunnanjohtajan sijasta kuntaa johtaa pormestari. Saman lain 44 §:n mu-
kaan pormestari on kunnan luottamushenkilö, joka toimii samalla kunnan-
hallituksen puheenjohtajana. Pormestarin valitsee valtuusto. Pormestariksi 
voidaan valita myös henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen 
ja lautakuntaan. Valtuusto voi kuitenkin päättää, että pormestarin on oltava 
kyseisen kunnan valtuutettu. 

 
Pormestari voidaan valita enintään valtuuston toimikaudeksi ja toimikausi   
jatkuu siihen saakka, kunnes uusi pormestari tai kunnanjohtaja on valittu. 
Kuntalain 41 §:n mukaan kunnanjohtaja voidaan taas valita joko toistaiseksi 
tai määräajaksi ja hän on virkasuhteessa kuntaan. 

 
                 Kuntalaissa ei ole erillisiä säännöksiä kunnanjohtajan viran hakumenette-

lystä tai pätevyysvaatimuksista. Hakumenettelyyn sovelletaan näin kunnalli-
sen viranhaltijalain säännöksiä. Lain 5 §:n mukaan kunnanjohtajan virkaan 
voidaan suostumuksensa nojalla ottaa sellainenkin henkilö, joka ei ole ha-
kenut virkaa ja jonka kelpoisuudesta on esitetty riittävä selvitys. Suostumus 
voidaan antaa hakuajan päättymisen jälkeenkin, kuitenkin ennen valtuuston 
valintapäätöstä. 

 
  Kunnanjohtajan vaalimenettelyssä sovelletaan, mitä kuntalain 105 § säätä 

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 koulu-
tuksen tai työkokemuksen avulla hankittuja tietoja ja taitoja, kun taas kyvyllä 
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viitataan yleisesti tuloksellisen työskentelyn edellyttämiin henkilön ominai-
suuksiin kuten luontaiseen lahjakkuuteen, järjestelykykyyn, aloitteellisuu-
teen ja muihin vastaaviin tehtävien hoitamisen kannalta tarpeellisiin kykyi-
hin. Koetellulla kansalaiskunnolla tarkoitetaan yleisessä kansalaistoimin-
nassa saatuja viran hoidon kannalta merkityksellisiä ansioita sekä nuhtee-
tonta käytöstä. 

 
                   Muilta osin kunnanjohtajan kelpoisuusvaatimukset voidaan harkita kunta-

kohtaisesti siten, kuin ne nähdään virkasuhteen osalta tarpeellisena (viran-
omaisen 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 haet-
tavaksi 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 otetta-

essa voidaan määrätä enintään kuuden kuukauden koeajasta. 
  

    Puheenjohtajiston laatima luonnostelma viranhakuilmoitukseksi on oheisma-
teriaalina. 

  
   Päätösehdotus:  
   Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se  

1.   Täyttää kunnanjohtajan viran toistaiseksi, aloitusajan ollessa sopimuksen 
mukaan. 

2.  Määrää kunnanjohtajan viran kelpoisuusehdoiksi soveltuvan ylemmän  
korkeakoulututkinnon, sekä kunnallis- tai julkishallinnon ja -talouden tun-
temuksen. Hakijan tulee omata hyvät esimiestaidot ja esimieskokemus-
ta. Lisäksi hakijan odotetaan olevan yhteistyökykyinen ja määrätietoinen, 
tulevaisuuteen suuntaava, aktiivinen verkostoituja sekä innovatiivinen 
kehittäjä. 

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

työryhmäksi hoitamaan viran täyttöprosessia, kunnanhallituksen puheen  
johtajan ollessa työryhmän puheenjohtaja ja vt. kunnanjohtajan toimies-
sa 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 digi-
version avoimissa työpaikoissa, Duunitori.fi-sivustolla sekä kunnan sosiaali-
sen 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 Tulevai-
suus -lehden painetussa versiossa. Aiemmat hakemukset huomioidaan.” 

 
                   KH 5.2.2019 31 § 
 

 ”Kunnanjohtajan virka on ollut uudelleen haettavana kunnanhallituksen edel-
lisen päätöksen mukaisesti ajalla 18.1. – 1.2.2019. Aikaisemmat hakijat 
otettiin haussa edelleen huomioon ja heille tiedotettiin prosessin etenemi-
sestä 18.1.2019 sähköpostitse. Yhdelle hakijalle lähetettiin tietojensa täy-
dennyspyyntö 19.1.2019. 

 
  Virkaan saapui toisella hakukierroksella 3 uutta hakemusta ja 1 suostumus. 

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, kauppatieteiden 
tohtori Riitta Laulajainen, maatalous- ja metsätieteiden maisteri Mikko Mä-
kelä ja hallintotieteiden maisteri Riikka Riihimäki, sekä toisessa vaiheessa 
kauppatieteiden maisteri Timo Kiviaho, terveystieteiden ja kasvatustieteen 
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 Matti    
Kannuksen, Riitta Laulajaisen, Riikka Riihimäen, Marjo Saarenmaan ja Mag- 
nus Tuomaalan. Haastattelut suoritetaan 6.-11.2.2019 erillisen haastatteluai-
kataulun mukaisesti. 
2.  Kunnanhallitus jatkokokoontuu 11.2.2019 klo 18.00 kunnanvirastolla, käsi-
teltävänä asiana on kunnanjohtajan virka ja sen täyttäminen (esitys valtuus-
tolle). Päätös korvaa erillisen kokouskutsun.” 

 
                KH 11.2.2019 37 § 
 
               ”Kunnanhallituksesta ja valtuuston puheenjohtajistosta muodostettu kun- 

nanjohtajan viran haku- ja haastattelutyöryhmä haastatteli jatkoon valitut viisi  
hakijaa Ypäjän kunnanvirastolla 8., 10. ja 11.2.2019. Haastattelut tehtiin työ-



YPÄJÄN KUNTA   PÖYTÄKIRJA s. 136 
Kunnanhallitus   26.3.2019  5/2019 

 
ryhmän laatiman, valtuuston asettamia kelpoisuusehtoja noudattelevan haas-
tattelurungon mukaisesti samansisältöisinä kaikille haastatelluille. Kullekin 
haastateltavalle varattiin aikaa n. 1 tunti. Haastattelutilanteista laadittiin muis-
tiot, jotka liitettiin osaksi hakijoiden välillä hakemusvaiheessa suoritettua an-
siovertailua. Koonnokset ovat nähtävillä kokouksen oheismateriaalina. 

 
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 puheen      
johtaja.” 

 
  KV 14.2.2019 8 § 

 
 ”Päätös: 

                  Päätösehdotus hyväksyttiin.” 
 
                   -- 
 

                KH 26.3.2019 65 § 
 

Kunnanjohtajan virkaan valittu Riikka Riihimäki on toimittanut 4.3.2019 päi-
vätyn hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan. 

 
       Valmistelija:      talouspäällikkö, vs. kunnanjohtaja Pirjo-Maarit Hellman, p. 050 520 3876

  
 
         Päätösehdotus:        Kunnanhallitus toteaa, että virkavaalin ehdollisuus raukeaa. 
 
         Käsittelystä: 
 
         Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin. Johtajasopimus on allekirjoitettu 6.3.2019. 
 
        Otteet/tiedoksi:          Riikka Riihimäki 
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KH 66 § Kunnan tilien käyttöoikeuden sekä laskujen hyväksymisoikeuden siirto 
1.4.2019 alkaen 

 
Aiempi käsittely:   
   
Selostus: Va. kunnanjohtaja Sam Vuorisen virkasuhde Ypäjän kunnassa on päättynyt 

19.2.2019. Kunnanjohtaja Riikka Riihimäen virkasuhde alkaa 1.4.2019. 
 
Kunnan pankkitilien käyttöoikeus sekä laskujen hyväksymisoikeus siirretään 
kunnanjohtaja Riikka Riihimäelle 1.4.2019 alkaen. Samalla todetaan, että 
va. kunnanjohtaja Sam Vuoriselta  ko. tilien käyttöoikeudet ovat päättyneet 
19.2.2019. 

  
Valmistelija: talouspäällikkö, vs. kunnanjohtaja Pirjo-Maarit Hellman, p. 050 520 3876 
  
Päätösehdotus:  
 
 
      
 

Kunnanhallitus 
 

1. Myöntää kunnanjohtaja Riikka Riihimäelle Ypäjän kunnan pankkiti-
lien käyttöoikeuden: Op FI38 5539 0210 0000 54, FI10 5539 0220 
0292 91, Danske Bank FI77 8000 1400 6009 05. 

2. Myöntää kunnanjohtaja Riikka Riihimäelle laskujen hyväksymisoi-
keuden. 

3. Toteaa, että va. kunnanjohtaja Sam Vuorisen käyttöoikeus kunnan 
pankkitileihin sekä laskujen hyväksymisoikeus on päättynyt 
19.2.2019. 

  
Käsittelystä:  
  
Päätös:    Päätösehdotus hyväksyttiin. 
  
Otteet/tiedoksi:    Ypäjän Op 

     Danske Bank 
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KH 67 § Yhtiökokousedustajan valinta Hevosopisto Oy:n yhtiökokoukseen 
29.3.2019 

 
Aiempi käsittely:   
  

 
Selostus: Hevosopisto Oy:n osakkaat on kutsuttu 21.3.2019 päivätyllä kirjeellä osakeyh-

tiön varsinaiseen yhtiökokoukseen 29.3.2019 klo 10.00 Hevosopiston Härkä-
talliin. 

 
Kokouskutsu liitteineen on esityslistan oheismateriaalina. 

 
 
           Valmistelija: talouspäällikkö, vs. kunnanjohtaja Pirjo-Maarit Hellman, p. 050 520 3876 
 
           Päätösehdotus: Kunnanhallitus nimeää Ypäjän kunnan yhtiökokousedustajan. 
 
           Käsittelystä: Pirkko Herd poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. 
 

Päätös: Kunnanhallitus nimesi Markku Leppälahden Ypäjän kunnan yhtiökokousedus-
tajaksi sekä ohjeistaa hänet hallitusjäsenen valinnasta. 

 
           Otteet/tiedoksi: Hevosopisto Oy 
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KH 68 § Muut asiat 
 

Selostus: Ei muita asioita. 
 

Esitys:. 
 

Päätös:  
 

Otteet/tiedoksi:  
 
 

  
Valmistelija:  
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KH 69 § Ilmoitusasiat 
 
           

 

Selostus: - FSHKY 2.4.2019 keskustelutilaisuus vuoden 2018 tilinpäätöksestä ja vuo-
den 2019 toiminnasta 
- Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän johtajan vierailu Ypäjällä 
5.4.2019 
- Hämeen liiton omistajapoliittiset kokoukset: 16.4.2019, 12.6.2019, 
20.8.2019 
- Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää itsenäisyyspäivänä 2019 myön-
nettäviä Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikuntien kun-
niamerkkejä koskevat valtiovarainministeriön hallinnonalan esitykset viimeis-
tään 30.4.2019 valtiovarainministeriön ohjeiden mukaisesti 
- Ikäihmiset mukana muutoksessa seminaari 9.5.2019 Hämeenlinna 

 
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: 63, 67 
 
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: 56 – 62, 64 – 66, 68 - 69 
 
 
 
 
Tätä ohjetta yksityiskohtaisempi oikaisuvaatimusohje liitetään vain asianosaisille lähetettyihin 
pöytäkirjanotteisiin. 


