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KH 38 § 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 1.3.2019. 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 39 § 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 11.2.2019 Matti Alanko, Janika Varjorinne-Mäkeläinen). 

2. Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan perjantaina 8.3.2019 klo 
09.00-15.00 virastotalolla. Tarkastettu pöytäkirja pidetään sähköisesti 
nähtävänä 11.3.2019 klo 09.00 alkaen kunnan yleisillä internetsivuilla 
ja kunnanviraston palvelupisteellä klo 09.00-13.00. Pöytäkirjan katso-
taan tulleen yleisesti tietoon 19.3.2019. 

  
Käsittelystä:  
  
Päätös: 1. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pirkko Herd ja Anni Vääri. 

2. Päätösehdotus hyväksyttiin. 
  
Otteet/tiedoksi: - 
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KH 40 § 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 41 § 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: 

− tekninen lautakunta 6.2.2019 

− keskusvaalilautakunta 19.2.2019 

− sivistyslautakunta 25.2.2019 
  
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 42 § Saapuneet asiakirjat 
 

Selostus: Asiakirjat 

− Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä, yhtymähallituksen pöytäkirja 
1/2019 30.1.2019 

− Jokioisten kunta, kunnanhallitus 4.2.2019 § 23, Jokiläänin kansa-
laisopiston toiminnan järjestämistä koskevan sopimuksen muuttami-
nen 

− Jokioisten kunta, kunnanhallitus 18.2.2019 § 33, Matkailun koordi-
naatio- ja neuvontapalveluja koskeva sopimus 

− Tammelan kunta, kunnanhallitus 18.2.2019 § 30, Humppilan kunnan 
mukaantulo seudullista rakennusvalvontaa ja ympäristönsuojelua 
koskevan yhteistyösopimuksen osapuoleksi 

− Tammelan kunta, kunnanhallitus 18.2.2019 § 46, Matkailuneuvonta-
palveluita koskeva ostosopimus 

− Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä, yhtymähallituksen pöytäkir-
ja 2/2019 18.2.2019 

− Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä, yhtymähallitus 18.2.2019 § 
18, Kanta-Hämeen ikääntyneiden palveluiden yhteensovitettua ko-
konaisuutta koskeva suunnitelma 

− Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, yhtymähallituksen 
pöytäkirja 3/2019 19.2.2019 

− Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, yhtymähallitus 
19.2.2019 § 30, Kanta-Hämeen alueellisen asiakas- ja potilastieto-
järjestelmän hankinta (UNA OY) 

− Hämeen liitto, maakuntahallituksen pöytäkirja 2/2019 18.2.2019  
 

  
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 43 § Viranhaltijapäätökset 
 

Selostus: − kunnanjohtaja 
§:t 11-12 Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen 
 

 

− talouspäällikkö 
§ - 

 

− kirjaston- ja sivistystoimenjohtaja 
§ - 
 

− tekninen johtaja 
§ - 
 

− varhaiskasvatusjohtaja 
§ - 

 

− puhtaus- ja ruokapalvelupäällikkö 
§ - 

 

− lomituspalvelupäällikkö 
§ 455 Vahingonkorvaus 
 

− rehtorit 
§ - 

 

− rakennustarkastaja 
§ - 
 

  
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 44 § Valtuustopäätösten laillisuusvalvonta ja täytäntöönpano 
   
  
Selostus: Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten val-

mistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. 
 
Lisäksi saman lain 96 § tarkentaa valtuuston päätösten laillisuusvalvontaa 
toteamalla, että kunnanhallituksen katsoessa valtuuston päätöksen synty-
neen virheellisessä järjestyksessä, valtuuston ylittäneen toimivaltansa tai 
päätöksen ollessa muutoin lainvastainen (135 § mukaiset kunnallisvalitus-
perusteet), kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. 
Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. 
 
Edelleen 143 § säätää päätösten täytäntöönpanokelpoisuudesta. 
 
Valtuusto on kokoontunut 14.2.2019. 

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

 
  
Päätösehdotus: Kunnanhallitus kuulee ja toimeenpanee valtuuston päätökset. 

 
   
Käsittelystä: Päivi Laine poistui kokouksesta pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. 
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
  
Otteet/tiedoksi:  
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KH 45 § Ypäjäläinen -lehden uudistaminen 
 

Aiempi käsittely:   
  
Selostus: Ypäjän kunnan ja seurakunnan yhteinen tiedotuslehti Ypäjäläinen uudistuu 

toukokuun 2019 julkaisusta alkaen. Lehden muutos pohjautuu valtuuston 
13.12.2018 hyväksymään talousarvioon 2019 ja taloussuunnitelmaan 
2019-2021. 
 
Seurakunnan osallistuminen lehden kuluihin puolittuu kuluvan vuoden ai-
kana, mikä osaltaan on pakottanut tarkistamaan kulurakennetta. Myös 
lehden aineiston määrä on viime vuosina merkittävästi vähentynyt. Ypäjä-
läisen toimittajana olevan viestintä- ja elinvoimasuunnittelijan määräaikai-
sen työsuhteen päättyessä huhtikuun lopussa, toimitus- ja taittotyön osta-
minen ulkoisena palveluna jää käytännön vaihtoehdoksi. 
 
Ypäjäläisen toimitusneuvosto on kokoontunut 4.2.2019. Neuvosto käsitteli 
painotaloilta saadut tarjoukset ja totesi Painotalo Painolan tarjouksen edul-
lisimmaksi. Paikallinen viestintäyritys KR-Viestintä olisi sopivin vastaa-
maan uuden A4-kokoisen lehden taitto- ja toimitustyöstä. Hankinta ei ylitä 
kilpailutukseen vaadittavaa kansallista kynnysarvoa. Toimitusneuvosto 
suosittaa Ypäjäläisen ilmestymisen vähentämistä 8 kertaan vuodessa ny-
kyisestä 11:sta. Lisäksi lehden tilausmyynnin lopettaminen laskutustekni-
sistä sekä tilaajarekisterin ylläpitoon liittyvistä syistä on tarkoituksenmukai-
sinta. 
 
Ratkaistava on myös uusimuotoisen lehden sivumäärä. Esityslistan 
oheismateriaalissa on vertailtu 8-sivuisen ja 12-sivuisen julkaisun kuluja. 

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

viestintä- ja elinvoimasuunnittelija Inka Stormi, p. 050 338 1798 
 

  
Päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy 

1. uuteen A4-kokoiseen lehteen siirtymisen 
2. Painotalo Painolan tarjouksen  
3. taitto- ja toimitustyön tilaamisen KR-Viestinnältä 
4. tilausmyynnin lopettamisen 

sekä päättää: 
5. lehden sivumäärän 
6. lehden ilmestymiskerrat 

   
Käsittelystä:  
  
Päätös: 1. - 4. Päätösehdotus hyväksyttiin. 

5. Lehden sivumääräksi päätettiin 8; tarvittaessa lehti voidaan julkaista 12-
sivuisena. 
6. Lehti ilmestyy 8 kertaa vuodessa.  

  
Otteet/tiedoksi: painotalot 

KR-Viestintä 
lehden tilaajat 
Ypäjän seurakunta 



YPÄJÄN KUNTA   PÖYTÄKIRJA s. 106 
Kunnanhallitus   5.3.2019  4/2019 

 
 

KH 46 § Ypäjän kunnan viestintäohje 
 

Aiempi käsittely:   
  
Selostus: Ypäjän kunnan strategian toimeenpano-ohjelman 2019 päämääriin sisältyy 

kunnan näkyvä viestintärooli erillisen viestintäsuunnitelman mukaisesti. 
Mittareina mainitaan: viestintäsuunnitelma ja viestinnän vuosikohtainen 
toimeenpano-ohjelma on käytössä, työyksiköiden viestintäkoulutustilaisuu-
det on järjestetty ja viestintätiimi on perustettu. 
 
Kunnalta on puuttunut viestintäohjeistus, jota viestintä- ja elinvoimasuun-
nittelija on ryhtynyt työstämään. Ohje on ollut kommentoitavana kunnan 
johtoryhmässä. 7.2.2019 johtoryhmässä on käyty läpi ohjeistus sekä aika-
taulu ja toimenpiteet ohjeistuksen käytäntöön ottamisesta, joka tapahtuu 
henkilöstön sekä luottamushenkilöiden koulutuksilla. Kuntaan on suunnitel-
tu perustettavaksi viestintätiimi, joka kokoontuu säännöllisesti.  
 
Ypäjän kunnan viestinnän tavoite ja toteuttamistavat pohjautuvat uuteen 
kuntalakiin ja Ypäjän kunnan visioon 2021. Kuntalaki velvoittaa kuntaa 
viestimään selkokielisesti kunnan järjestämistä palveluista, kunnan talou-
desta, kunnassa valmistelussa olevista asioista, suunnitelmista ja asioiden 
käsittelystä sekä päätöksistä ja niiden vaikutuksista. Kunnan on myös tie-
dotettava, millä tavoin kuntalaiset voivat osallistua ja vaikuttaa päätösten 
valmisteluun. 
 
Hallintosäännön mukaan kunnanhallitus linjaa kunnan viestinnän, mutta 
käytännön työstä vastaavat johtoryhmä ja muu kunnan henkilöstö. Uusi 
viestintäohje ei ole tyhjentävä, vaan täydentyy käytännössä. Viestinnän 
linjauksia päivitetään samanaikaisesti kunnan strategian kanssa. Viestin-
täohjeluonnos on liitteenä 16. 

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

 
  
Päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan Ypäjän kunnan viestintäohjeis-

tuksen. 
 

   
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
  
Otteet/tiedoksi:  
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KH 47 §         Jokiläänin kansalaisopiston hallintouudistus 
 

Aiempi käsittely: KH 20.3.2018 58 § 
KH 10.4.2018 73 c § 
KH 14.8.2018 132 § 

 

  
Selostus: ”Jokioisten, Ypäjän ja Humppilan kunnat ylläpitävät yhdessä Jokiläänin 

kansalaisopistoa. Kunnat ovat allekirjoittaneet opistoa koskevan sopimuksen 
elokuussa 1999. 
 
Sopimus kuntien ja Forssan kaupungin välillä kansalaisopiston rehtorin teh-
tävistä on allekirjoitettu vuonna 2006. Rehtorina on oman tehtävänsä ohella 
toiminut Forssan Wahren-opiston (aikuisopisto) rehtori. Nykyisen rehtorin 
jäädessä eläkkeelle, kansalaisopiston rehtorin tehtävät tulee tarkastella 
uudelleen. Maakuntauudistuksen myötä kansalaisopistosta tulee kehittää 
nykyisestään parempi vetovoimatekijä kuntalaisille. Kansalaisopistolla ei ole 
yhteistä johtokuntaa/vast. 
 
Kuntien edustajat (kv ja kh pj:t, kj:t, siv.toimj:t.) ovat käyneet kansa-
laisopiston nykytilanteesta ja -sopimuksista alkukeskustelun Jokioisilla 
8.3.2018. Kansalaisopiston hallintouudistusta kutsutaan Jokioisten kunnan 
(isäntäkunta) toimesta valmistelemaan 1-2 edustajaa per kunta. Uudistuk-
sessa pyritään kustannusneutraaliuteen. 
 
Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.” 
 
 
KH 10.4.2018 73 c § 
 
”Forssan kaupunki on 20.3.2018 pyytänyt Ypäjän kunnalta kannanottoa 
selvitykseen Forssan yhteislyseon ja Wahren-opiston yhdistämisestä. Selvi-
tys on esitetty tämän kokouksen päätösasiana saapuneissa asiakirjoissa 
(64 §). 
 
Päätösehdotus: Ypäjän kunta toteaa kantanaan, ettei se Wahren-opiston tai 
yhteislyseon sopimuksiin kuulumattomana tahona ota kantaa kaupungin 
sisäisten organisaatioiden mahdollisiin muutoksiin muutoin, kuin Joki-läänin 
kansalaisopiston (jäsenkunta) ja Wahren-opiston yhteisen rehtoriuden osal-
ta. Laaditun selvityksen kohdassa 6. mainittujen organisaatioiden yhdistä-
misen mukanaan mahdollisesti tuomat uhkat ja haitat tulee kokonaan vält-
tää tai minimoida tarkastelemalla Jokiläänin kansalaisopiston irrottamista 
hallinnollisesti itsenäiseksi kokonaisuudekseen. Jokioisten kunnan (isäntä-
kunta) koolle kutsuma Jokiläänin kansalaisopiston rehtorikysymystä tarkas-
televan työryhmän tarkempi lausunto asiassa tulee mahdollisuuksien mu-
kaan odottaa ennen päätösten tekemistä. 
 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.” 
 
-- 
 
KH 14.8.2018 132 § 
 

”Jokiläänin kansalaisopiston rehtoritehtävien järjestämistä suunnitteleva 
työryhmässä Ypäjän kuntaa edustivat sivistystoimen toimialapäällikkö Heikki 
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Vainio sekä va. kirjastonjohtaja Satu Leppälahti. Työryhmä on 5.6.2018 
toimittanut Jokioisten, Ypäjän ja Humppilan kunnanhallituksille asiassa lau-
suntonsa, missä se esittää Jokiläänin kansalaisopistoon perustettavaksi 
omaa osa-aikaista rehtorin virkaa vastaten nykyisiä kustannuksia. Tarkempi 
työryhmän lausunto on toimitettu oheismateriaalina. 
 
Kansalaisopiston sopimuksessa todetaan, että opiston hoito ja hallinto ovat 
Jokioisten kunnan vastuulla, missä toimintaa ohjaa ja valvoo vapaa-
aikalautakunta. Jokioisten kunta on päättänyt irtisanoa Wahren-opistolta 
nykyisen sopimuksen kansalaisopiston rehtorin tehtävien hoidosta ja varan-
nut Ypäjän ja Humppilan kunnille tilaisuuden antaa työryhmän esityksestä 
lausunto. 
 
Humppilan kunnanhallitus on kokouksessaan 18.6.2018 139 § puoltanut 
työryhmän lausuntoa. 
 
Ypäjän kunnanhallitus on jo kokouksessaan KH 10.4.2018 73 c § painottanut 
Jokiläänin kansalaisopiston hallintoa (rehtoriutta) irrotettavaksi Wahren-
opistosta omaksi kokonaisuudekseen. 
 
Päätösehdotus: 
1. Työryhmän lausunto rehtoriasiassa merkitään tiedoksi. 
2. Lausuntonaan kunnanhallitus toteaa suhtautuvansa myönteisesti osa-

aikaisen rehtorin viran perustamiseen. 
Päätös: 
Päätösehdotus hyväksyttiin.” 
 
-- 
 
KH 5.3.2019 47 § 
 
Jokioisten kunnanvaltuusto on kokouksessaan 19.12.2018 päättänyt perus-
taa Jokiläänin kansalaisopiston osa-aikaisen rehtorin viran. Viran työaika on 
50 % täydestä työajasta. Rehtorin tehtäviin ei sisällytetä opetusvelvollisuutta. 
 
Forssan kaupungin kanssa on neuvoteltu rehtoritehtävien hoidosta. Rehtori-
tehtävien hoitamista koskeva sopimus päättyy virallisesti 31.7.2019. Forssan 
kaupunki on ilmoittanut, että sopimus voidaan tarvittaessa päättää jo tätä 
ajankohtaa aiemmin. Tavoitteena on, että uusi rehtori aloittaisi viran hoidon 
jo keväällä 2019, jotta hän voisi osallistua tulevan lukuvuoden 2019-2020 
suunnitteluun. 
 
Jokiläänin kansalaisopiston sopimuksesta (liite 17) tulee nyt poistaa luvun 4 
kappale 1:  
”Opiston rehtorin tehtävistä sovitaan erikseen Forssan kaupungin kanssa. 
Sopimuksesta aiheutuvat kustannukset lasketaan kokonaisuudessaan opis-
ton jaettaviin menoihin.” 
 
Jokioisten kunnanhallitus on 4.2.2019 päättänyt ehdottaa myös Humppilan ja 
Ypäjän kunnille, että em. sopimusmuutos hyväksytään. 

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

 
  
Päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi Jokiläänin kansalaisopiston  

liitteenä 17 olevan sopimuksen muutosta seuraavasti: 
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luvun 4 kappale 1 poistetaan: 

   
”Opiston rehtorin tehtävistä sovitaan erikseen Forssan kaupungin kanssa. 
Sopimuksesta aiheutuvat kustannukset lasketaan kokonaisuudessaan opis-
ton jaettaviin menoihin.” 
 

Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
  
Otteet: 
 
 
Tiedoksi: 
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KH 48 § Matkailun koordinaatio- ja neuvontapalveluiden järjestämistä koskeva so-
pimus 

 
Aiempi käsittely:   
  
Selostus: Matkailuneuvonta siirtyi Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy:ltä, nykyi-

seltä Forssan Yrityskehitys Oy:ltä, Forssan kaupungin järjestettäväksi 
vuoden 2015 alusta. Matkailusihteeri Mari Noromies siirtyi yhtiöstä kau-
pungin palvelukseen. Forssan kaupunki ja seudun kunnat ovat vuodesta 
2015 lähtien sopineet kaupungin järjestävän kuntien matkailuneuvonnan. 
Vuodeksi 2019 laadittu matkailun koordinaatio- ja neuvontapalveluiden 
järjestämistä koskeva sopimus on esityslistan liitteenä 18. 
 
Etukäteen sovitut kaupungin ja kuntien kokonaiskustannukset ovat 80 000 
euroa. Summa on ollut sama vuodesta 2015. Kokonaiskustannukset jae-
taan kaupungin ja kuntien kesken kunkin vuodenvaihteen asukaslukujen 
mukaisessa suhteessa. Jos matkailuneuvonnasta sopimusvuonna aiheu-
tuneet todelliset kustannukset ovat sopijapuolten yhteisesti sopimien toi-
menpiteiden seurauksena etukäteen sovittua yhteiskorvausta suuremmat, 
osapuolet maksavat yli menevät kustannukset asukaslukujen suhteessa. 
Kaupunki hyvittää kunnille erotuksen, mikäli toteutuneet vuosikustannukset 
ovat ennalta sovittuja pienemmät. 
 

  
Valmistelija: talouspäällikkö, vs. kunnanjohtaja Pirjo-Maarit Hellman, p. 050 520 3876 
  
Päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy Ypäjän kunnan puolesta liitteenä 18 olevan so-

pimuksen. 
   
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
  
Otteet/tiedoksi: Forssan kaupunki 

Tammelan kunta 
Jokioisten kunta 
Humppilan kunta 
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KH 49 § Kasvuyritysten Häme -hanke 
 

Aiempi käsittely:   
  
Selostus:                    Forssan Yrityskehitys Oy on lähettänyt Forssan, Humppilan, Jokioisten, 

Tammelan ja Ypäjän kunnille pyynnön osallistua Yrityskehityksen hallin-
noimaan Kasvuyritysten Häme -hankkeeseen (liite 19).  
 
Hankerahoituksen avulla toteutetaan seudullisen elinvoimaohjelman 50 
yrityskasvajaa -tavoitetta. Ehdokaslistalla on nyt 72 yritystä (Jokilääni 19), 
joille tehdään parhaillaan alkukyselyä. 
 
Hankkeen kokonaisbudjetti on 131 080 euroa ja Ypäjän kunnan asukaslu-
kuun perustuva osuus vuosina 2019 ja 2020 on 1 402 euroa/vuosi. 

 
  
Valmistelija: talouspäällikkö, vs. kunnanjohtaja Pirjo-Maarit Hellman, p. 050 520 3876 
  
Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää osallistua hankkeeseen esitetyllä osuudella. 
   
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
  
Otteet/tiedoksi: 
 
 
 
 
 

Forssan Yrityskehitys Oy 
Forssan kaupunki 
Tammelan kunta 
Jokioisten kunta 
Humppilan kunta 
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KH 50 § Kunnanjohtajan johtajasopimus 
 

Aiempi käsittely:   
  
Selostus: Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti kokouksessaan 14.2.2019 valita Ypä-

jän kunnanjohtajaksi Riikka Riihimäen. 
 
Kuntalain 42 §:n mukaan kunnan ja kunnanjohtajan on tehtävä johtajasopi-
mus, jossa sovitaan mm. kunnan johtamisen edellytyksistä, johtamisen toi-
mintatavoista sekä kunnanjohtajan virkasuhteen ehdoista ja työn arvioinnis-
ta. 
 
Kunnanhallituksen puheenjohtaja on neuvotellut Riikka Riihimäen kanssa 
johtajasopimuksen sisällöstä. Neuvotteluissa syntyneen sopimuksen luon-
nos on lähetetty esityslistan liitteenä 20. Valintatyöryhmälle Riikka Riihimäki 
esitti haastattelussa palkkatoiveekseen 6 900 – 7 000 euroa kuukaudessa. 
Nyt palkkapyyntö on 6 850 euroa kuukaudessa. 
 
Johtajasopimuksen hyväksyy kunnanvaltuusto. Sopimus on allekirjoitettava 
ennen viranhoidon aloittamista. 
 
Kunnanhallitus keskustelee johtajasopimuksesta ja täydentää sitä tarvitta-
essa ja valtuuttaa kunnanhallituksen puheenjohtajan kunnanjohtajan esi-
miehenä neuvottelemaan katsomistaan tarvittavista muutoksista ja täyden-
nyksistä sekä tämän jälkeen allekirjoittamaan sopimuksen. 

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

1. hyväksyy esitetyn sopimuksen luonnoksen allekirjoitettavaksi Riikka 
Riihimäen kanssa 

2. esittää valtuustolle liitteenä 20 olevan johtajasopimuksen hyväksy-
mistä. 

  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Kunnanhallitus 

1. hyväksyy esitetyn luonnoksen mukaisen sopimuksen allekirjoitetta-
vaksi Riikka Riihimäen kanssa 

2. esittää valtuustolle liitteenä 20 olevan luonnoksen mukaisen johta-
jasopimuksen hyväksymistä. 

  
Otteet/tiedoksi: Riikka Riihimäki 
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KH 51 § Yleisen vaalikelpoisuuden menettäminen kunnan luottamustoimiin (Anna-
Katariina Ankelo) ja kunnanhallituksen varajäsenen sekä sivistyslauta-
kunnan jäsenen valinta                            

 
Aiempi käsittely: 

  

  
Selostus: Ypäjän kunnanhallituksen varajäsen sekä sivistyslautakunnan jäsen Anna-

Katariina Ankelo (Vihreä liitto r.p.) on 28.2.2019 toimittamallaan sähköpostil-
la ilmoittanut kotikuntansa vakinaisesta muutoksesta. 
 
Kuntalain 71 § säätää yleisestä vaalikelpoisuudesta kunnan luottamustoi-
meen. Lainkohdan mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on 
henkilö, jonka kotikunta kyseinen kunta on. Ankelon yleinen vaalikelpoisuus 
ei tältä osin enää täyty. Kuntalain 70 §:n mukaisesti vaalikelpoisuuden me-
netys todetaan valinnan tehneessä toimielimessä, joka valitsee niin ikään 
uuden luottamushenkilön toimeensa toimielimen jäljellä olevaksi toimikau-
deksi. Edelleen kuntalain 79 §:n mukaan luottamushenkilö pysyy toimes-
saan siihen saakka, kunnes uusi luottamushenkilö on valittu. Asia on täytän-
töön pantavissa valtuuston kokouksesta lukien. 
 
Valtuuston kokouksessa 28.6.2017 on valittu kunnanhallitus § 16 ja sivistys-
lautakunta § 18. Valtuuston tulee päättää uuden sivistyslautakunnan varajä-

senen valinnasta toimikaudelle 2019−2021. 
  
Valmistelija: talouspäällikkö, vs. kunnanjohtaja Pirjo-Maarit Hellman, p. 050 520 3876 
  
Päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se 

1. toteaa Anna-Katariina Ankelon luottamustoimet Ypäjän kunnassa 
päättyneiksi yleisen vaalikelpoisuuden menettämisen johdosta ja 

2. valitsee kunnanhallituksen varajäsenen toimikaudelle 2019-2021 
3. valitsee sivistyslautakunnan jäsenen toimikaudelle 2019-2021. 

  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
  
Otteet/tiedoksi:  
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KH 52 § Aiesopimuksen hyväksyminen yhteistyöstä kesäyliopistotoiminnan jär-
jestämiseksi 

 
Aiempi käsittely:     KH 14.8.2018 131 § 
                               KH 28.8.2018 150 § 
 
Selostus:             ”Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja ter-                                                                 

veydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi ei ny-
kykirjauksineen antane tulevalle maakuntahallinnolle lakisääteistä oikeutta 
ylläpitää tai järjestää vapaan sivistystyön koulutusta. Esityksessä todetaan, 
ettei säännöksen soveltamisalaan kuulu opetus- ja kulttuuriministeriön 
myöntämää järjestämislupaa edellyttämän koulutuksen järjestäminen (HE 
15/2017, 6 § 9. mom. s. 314). 

 
Nykyisellään maakuntien liitot ovat voineet koulutusta järjestää. Hämeen 
Maakuntaliiton kuntayhtymän perussopimuksen 1. luvun 2 §:n mukaisesti 
kuntayhtymän tehtävänä on ”ylläpitää Hämeen kesäyliopistoa, jonka toimin-
nassa alueellisena oppilaitoksena painottuvat vapaasta sivistystyöstä anne-
tun lain mukaisesti avoin korkeakouluopetus sekä alueen muihin osaamis- 
ja sivistystarpeisiin vastaaminen ottaen huomioon myös korkeakoulutettu 
väestö.” 

 
                              Kesäyliopiston toiminnan rahoitus muodostuu kurssimaksutuloista, valtion-

osuudesta sekä kuntien asukaslukuihin suhteutetuista maksuosuuksista. 
Nykyinen Ypäjän kunnan kuntamaksuosuus on n. 2100,00 euroa vuodessa. 
Koulutusta on annettu Hämeenlinnassa, Riihimäellä ja Forssassa. 

 
                           Hämeen kesäyliopiston johtokunta on kokouksessaan 5.6.2018 päättänyt  

esittää Kanta-Hämeen maakunnan maakuntahallitukselle, että se pyytää jä-
senkunniltaan lausunnon Hämeen kesäyliopiston mahdollisista tulevista yl-
läpitäjävaihtoehdoista. Hämeen liitto on maakuntahallituksen päätöksellä 
18.6.2018 93 § pyytänyt jäsenkunniltaan ko. lausuntoa. Vaihtoehdoissa ke-
säyliopiston toiminnan jatkuminen mahdollistetaan joko yhtiöittämällä kesä-
yliopisto Hämeen Ammattikorkeakoulu Oy:n (HAMK) tytäryhtiöksi Hämeen 
Akatemia Oy:öön tai vaihtoehtoisesti asettamalla Hämeen Korkeakouluyh-
distys Ry toiminnan käytännön toteuttajaksi. Lausuntopyyntö ja vaihtoehto-
luonnokset on kokonaisuudessaan toimitettu liitteenä 25. 

 
                       Erityisesti lausunnossa pyydetään vastausta seuraaviin kysymyksiin: 

-   sitoutuuko kuntanne edelleen vuosittaisen kuntamaksuosuuden kautta 
Hämeen kesäyliopiston ylläpitämiseen? 
-  onko kuntanne kannalta nykyinen n. 1 eur/ asukas kuntamaksutaso edel-
leen  mahdollinen (vain alustava sitoutuminen)? 

                               -  onko ylläpitäjämallilla vaikutusta kuntanne sitoutumiseen kesäyliopiston  
toimintaan? 
-  kumpaa esitetyistä ylläpitäjämalleista kuntanne ehdottaa jatkovalmistelun 
pohjaksi? 
-  onko kunnallanne erityisiä vaatimuksia tai ehdotuksia suunniteltuihin 
 ylläpitäjämalleihin liittyen? 

 
Lausunnot pyydetään toimittamaan 31.8.2018 mennessä sähköpostitse. 

 
--- 

 
Ypäjän kunnan lausunto Hämeen kesäyliopiston ylläpitäjävaihtoehdoista 
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                       Hämeen kesäyliopisto on onnistunut kiitettävästi vastaamaan vapaan sivis- 
tystyön avoimeen korkeakouluopetus- ja muuhun osaamis- ja sivistystarpee-
seen Kanta-Hämeen alueella. Toiminta on ollut kustannustehokasta ja kan-
nattavaa sekä merkityksellistä alueen väestölle. 

 
Ypäjän kunta sitoutuu alustavasti nykyisen suuruisella vuosittaisella kunta-
maksuosuudella (n. 1 eur / asukas) Hämeen kesäyliopiston ylläpitämiseen 
myös jatkossa. Ylläpitomuutosten kustannusvaikutus tulee kuitenkin olla koh-
tuullisen kustannusneutraali. 

 
Esitetyistä ylläpitäjävaihtoehdoista valittavalla ei sinällään ole vaikutusta kun-
nan sitoutumiseen, mutta Ypäjän kunta ehdottaa jatkovalmistelun pohjaksi 
Hämeen kesäyliopiston yhtiöittämistä Hämeen Ammattikorkeakoulu Oy:n 
(HAMK) tytäryhtiöksi Hämeen Akatemia Oy:ksi. Kunta näkee positiivisena 
suuremman organisaation tuomat edut kestävänä ratkaisuna toiminnalle, ke-
säyliopiston toiminnallisuuksien monipuolistumisen HAMK:n kansainvälisen 
ulottuvuuden kautta, koulutustuotteiden verottomuuden säilymisen sekä kun-
tien vaikutusmahdollisuuksien lisääntymisen korkeakoulun täydennyskoulu-
tuksessa. 

 
Yhtiöittämisen kautta muodostuvassa emoyhtiön tytäryhtiössä tulee kuitenkin 
huomioida koko toiminta-alueen kuntien osaamis- ja sivistystarpeet huolimat-
ta omistuspohjasta, toisin sanoen kirjanpito- ja osakeyhtiölakien tarkoittamis-
ta enemmistöpäätösvalloista. Lisäksi mahdollisesti syntyvien synergiahyöty-
jen, kuten yhteisten hallinto-, talous- ja tukipalveluiden säästöjen tulisi konk-
reettisesti siirtyä koulutukseen ja opetukseen. Toiminnan jatkuminen Hä-
meenlinnan lisäksi myös Riihimäellä ja Forssassa olisi taattava. Tämänkal-
taiselle kesäyliopiston toiminnan vakiintuneisuudelle ja mielellään myös edel-
leen kehittämiselle tulisi saada ylläpitomuutoksen yhteydessä ’palvelulupaus’. 

 
Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää antaa lausuntonsa yllä olevan mu-
kaisesti. 

 
Päätös: Kunnanhallitus päätti siirtää asian jatkovalmisteluun.” 

 
-- 

                         
                             KH 28.8.2018 150 § 
 

”Kunnanhallitus on kokouksessaan 14.8.2018 käynyt keskustelua siitä, onko 
kesäyliopiston ylläpitäjävaihtoehdoista annettavalle lausunnolle riittävästi pe-
rustetta ja tarvetta tilanteessa, jossa maakunta- sekä sosiaali- ja terveyden-
huollon uudistuksen voimaantulon siirtymisestä vuoden 2021 alkuun on pää-
tetty maan hallituksessa 27.6.2018. Eduskunta päättää maakunta- ja sote-
uudistuksen etenemisestä lopullisesti alkaneella syyskaudellaan 2018. 

 
Suomessa toimii tällä hetkellä yhdeksäntoista (19) kesäyliopistoa, joista kah-
dentoista (12) ylläpitäjänä toimii yhdistys, kahden (2) ylläpitäjänä säätiö ja 
kolmen (3) kunta/kuntayhtymä. Kaksi (2) toimii puolestaan maakuntaliittojen 
vastuulla. 

 
Toinen maakuntaliittotaustainen kesäyliopisto, Kymenlaakson kesäyliopisto                
järjestää toimintaansa verrattain Hämeen kesäyliopiston kanssa samankal-
taisessa toimintaympäristössä. Maakunnassa on kolmen kaupunkikeskuksen 
(Hamina, Kouvola, Kotka) talousalueilla ja pienemmissä kunnissa noin 
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175 000 asukasta, eikä maakunnassa ole omaa yliopistoa. Kaakkois-
Suomen ammattikorkeakoulu (XAMK) on vahva maakunnallinen toimija. Ke-
säyliopisto toimii lisäksi Lappeenrannan, Jyväskylän ja Helsingin yliopistojen 
vaikutusalueilla. 

 
Kymenlaaksossa on niin ikään selvitetty paikallisen kesäyliopiston tulevai-   
suuden näkymiä ja vaihtoehtoisia toimintamalleja mahdollisessa maakunta-
uudistuksessa. Punnittavina vaihtoehtoina ovat olleet ainakin isäntäkunta-, 
ammattikorkeakoulu- ja yhdistyspohjaiset mallit. Kesäyliopiston johtokunta on 
kokouksessaan keväällä 2018 todennut yhdistysmallin olevan toiminnan jat-
kuvuuden kannalta paras ja joustavin jatkotyön muoto. Tilanne ei sittemmin 
ole muuttunut (puhelinkeskustelu Vuorinen - rehtori Ivakko). 

 
Kuten oheismateriaalista selviää, Hämeen kesäyliopiston johtokunta on aset-         
tanut ylläpitäjämallin ensisijaiseksi jatkotyömalliksi yhteistyön Hämeen am-
mattikorkeakoulun kanssa. HAMK on neuvotteluissa joka tapauksessa to-
dennut, että yhteistyö molemmissa malleissa on varauksetonta. Ypäjän kun-
taa johtokunnassa edustaa Sari Airo (KOK).  

 
Maakunta- ja sote-uudistuksen voimaantulon aikataulumuutos vaikuttaa val-
tionhallinnon ja maakuntien tehtävien uudelleenorganisointiin. Lisävuosi on 
nimenomaisesti kehotettu käyttämään etupainoiseen ja riittävään valmistelu- 
ja kehittämistyöhön, minkä tueksi kuntien alustavia lausuntoja kesäyliopisto-
kysymyksessä on haettu. 

 
Hämeen liitto on 20.8.2018 toimittanut kuntiin tarkempaa tietoa ja tunnusluku-
ja Hämeen kesäyliopiston toiminnasta. Aikaisempi lausuntopyyntö ja saapu-
nut lisämateriaali ovat oheismateriaalina. Jokioisten ja Tammelan kunnan-
hallitukset ovat lausunnoissaan esittäneet yhdistysmallia jatkotyön pohjaksi. 

 
Esittelijä on tehdyn lisäselvityksen ja jatkovalmistelun jälkeen muuttanut pää-
tösehdotustaan seuraavasti: 

 
                            -- 
 

 Ypäjän kunnan lausunto Hämeen kesäyliopiston ylläpitäjävaihtoehdoista 
 

Kunnanhallitus toteaa Ypäjän kunnan sitoutuvan alustavasti nykyisen suurui-     
sella vuosittaisella kuntamaksuosuudella (n. 1 eur / asukas) Hämeen kesä-
yliopiston ylläpitämiseen myös jatkossa. Ylläpitomuutosten kustannusvaiku-
tus tulee kuitenkin olla kohtuullisen kustannusneutraali. 

 
                           Esitetyistä ylläpitäjävaihtoehdoista valittavalla ei sinällään ole vaikutusta 

kunnan sitoutumiseen, mutta Ypäjän kunta ehdottaa jatkovalmistelun pohjak-
si esitettyä yhdistysmallia. 

 
 

                             Päätösehdotus:   
                            Kunnanhallitus päättää antaa lausuntonsa yllä olevan mukaisesti. 
                  
                             Päätös: 

                                        Päätösehdotus hyväksyttiin.” 
   
 
                   KH 5.3.2019 52 § 
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 Hämeen maakuntahallitus (18.2.2019 § 19) on päättänyt, että Hämeen kesä-

yliopiston toiminta siirretään Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:n toimesta pe-
rustettavaan tytäryhtiöön. Tavoitteena on, että kesäyliopistotoiminta siirtyy uu-
delle ylläpitäjälle 1.1.2020. 

 
 Kesäyliopiston vaihtoehtoisista ylläpitäjämalleista maakuntahallituksen 
(18.6.2018 § 93) kunnilta pyytämissä lausunnoissa Kanta-Hämeen kunnat ko-
rostivat kaikkien kuntien mahdollisuutta osallistua kesäyliopiston toimintaan ja 
sen ohjaukseen. 
 
Maakuntahallitus ohjeisti (14.1.2019 § 6) Hämeen liiton valmistelemaan 
sopimusmallin, jonka pohjalta Kanta-Hämeen kaikkien kuntien, Hämeen liiton 
ja HAMK Oy:n on mahdollista sopia kesäyliopistotoiminnan palvelutasosta, 
alueellisesta kattavuudesta ja jatkuvuudesta sekä kuntien osallistumisesta ke-
säyliopistotoiminnan ohjaukseen ja rahoitukseen kesäyliopiston siirtyessä uu-
delle ylläpitäjälle. 
 
Maakuntahallitus (18.2.2019 § 19) hyväksyi oheisen yhteistyössä sopimus-
osapuolten kanssa valmistellun aiesopimusmallin, jonka pohjalta osapuolet 
voivat sopia kesäyliopistotoimintojen järjestämisestä Kanta-Hämeessä. Varsi-
nainen yhteistyösopimus kesäyliopistotoimintojen järjestämisestä 1.1.2020 al-
kaen on mahdollista tehdä, kun kuntien valtuustot ovat purkaneet maakunta-
hallituksen esityksestä (18.2.2019 § 20) kuntayhtymän perussopimuksen ke-
säyliopistotoiminnan osalta (päätökset tiedoksi Hämeen liitossa 18.4.2019 
mennessä), uutta ylläpitämislupaa on haettu opetus- ja kulttuuriministeriöltä 
toukokuun 2019 loppuun mennessä ja kun uusi ylläpitämislupa on syksyllä 
2019 myönnetty. 
Tavoitteena on, että kaikki sopijaosapuolet ovat osaltaan hyväksyneet ja 
allekirjoittaneet oheisen aiesopimuksen 18.4.2019 mennessä. Esityslistan liit-
teenä 21 on maakuntaliiton ote maakuntahallituksen pöytäkirjasta 18.2.2019 § 
19 ja liitteenä 22 aiesopimus. 

 
Valmistelija: talouspäällikkö, vs. kunnanjohtaja Pirjo-Maarit Hellman, p. 050 520 3876 
  
Päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättää hyväksyä liitteen 22 mu-

kaisen aiesopimuksen kesäyliopistotoimintojen järjestämiseksi. 
  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
  
Otteet/tiedoksi:  
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KH 53 § Hämeen liiton perussopimuksen muuttaminen 1.1.2020 alkaen 
 
Aiempi käsittely: 
 
Selostus:            Hämeen maakuntahallitus (18.2.2019 § 19) on päättänyt, että Hämeen ke- 

säyliopiston toiminta siirretään Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:n toimesta 
perustettavaan tytäryhtiöön. 
 
Tavoitteena on, että kesäyliopistotoiminta siirtyy uudelle ylläpitäjälle 
1.1.2020. Kesäyliopiston uutta ylläpitämislupaa on haettava opetus- ja kult-
tuuriministeriöltä 31.5.2019 mennessä. 
 
Koska Hämeen liiton jäsenkunnat ovat perussopimuksella sopineet, että 
Hämeen liitto ylläpitää Hämeen kesäyliopistoa, tulee jäsenkuntien valtuusto-
jen tehdä päätös kuntayhtymän perussopimuksen muuttamisesta kesäyli-
opiston ylläpitämisen osalta, ennen kuin kesäyliopistotoiminta voidaan siir-
tää uudelle ylläpitäjälle. 
 
Opetus- ja kulttuuriministeriöön toukokuun loppuun mennessä lähetettä-
vään ylläpitämislupahakemukseen tulee liittää valtuustojen lainvoimaiset 
päätökset kuntayhtymän perussopimuksen muuttamisesta kesäyliopistotoi-
minnan osalta. 
 
Maakuntahallitus on päättänyt esittää (18.2.2019 § 20) jäsenkunnille, että 
niiden valtuustot hyväksyisivät kesäyliopistotoiminnan osalta päivitetyn pe-
russopimuksen. Jotta päätökset voitaisiin lainvoimaisina liittää opetus- ja 
kulttuuriministeriöön lähtevään lupahakemukseen, valtuustojen päätösten 
tulisi olla toimitettuna tiedoksi Hämeen liitossa 18.4.2019 mennessä. Esitys-
listan liitteenä 23 on maakuntaliiton ote maakuntahallituksen pöytäkirjasta 
18.2.2019 § 20 Hämeen liiton perussopimuksen muuttaminen 1.1.2020 al-
kaen ja liitteenä 24 luonnos Hämeen maakuntaliiton kuntayhtymän perus-
sopimuksesta 1.1.2020 alkaen. 
 
 

Valmistelija:          talouspäällikkö, vs. kunnanjohtaja Pirjo-Maarit Hellman, p. 050 520 3876 
  
Päätösehdotus:     Kunnanhallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi liitteenä 24 olevan luon- 
          noksen mukaisen Hämeen maakuntaliiton kuntayhtymän perussopimuksen  
                              1.1.2020 alkaen. 
 
Käsittelystä:  
  
Päätös:                  Päätösehdotus hyväksyttiin.  
  
Otteet/tiedoksi:       
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KH 54 § Muut asiat 
 

 
Selostus:                                            Kunnanjohtajan opintomatka  

 
Hämeen liitto järjestää maakunnan kuntajohtajille opintomatkan Skotlantiin 
elokuussa 2019. 

 
Päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy kunnanjohtajan osallistumisen matkalle. 

 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 

 
           Otteet/tiedoksi:        Riikka Riihimäki 
                        Hämeen liitto    
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KH 55 § Ilmoitusasiat 
 

Selostus: − vetoomus maatalouden osaamis- ja neuvontakeskuksen perustamises-
ta Jokioisille 

− Hämeen virkistysalueyhdistyksen kokous 1.3.2019 Hämeenlinna 

− Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n tiedotustilaisuus omistajakunnille 
12.3.2019 Forssa 

− Bábolnan edustajien vierailu Ypäjällä 12.-14.6.2019 
  
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: 45 – 46, 48 – 49, 54 
 
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: 38 – 44, 47, 50 – 53, 55 
 
 
 
 
Tätä ohjetta yksityiskohtaisempi oikaisuvaatimusohje liitetään vain asianosaisille lähetettyihin 
pöytäkirjanotteisiin. 


