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YPÄJÄN KOULUTOIMEN STRATEGIA 
  
Sivla 65 § Kunnan koulutoimessa on perusteltua siirtyä neljän koulukiinteistön 

ylläpitämisestä ja perusopetuksen järjestämisestä neljässä koulussa kah-
teen kouluun.  Koulutoimi järjestetään ’yhtenäiskoulumallin’ mukaisesti 
niin, että opetusta annetaan kahdessa eri koulukiinteistössä (nykyiset 
Perttulan ja Kartanon koulukiinteistöt). Rakentamiseen ei ole perusteltua 
panostaa resursseja tässä taloudellisessa tilanteessa ja näillä oppilasen-
nusteilla.  

 
Perustelut esitykselle: 
 
1. Oppilasmäärä on edelleen laskusuunnassa, nykyisen ennustejakson 
aikana lasku on 30 oppilaan suuruusluokkaa (lukuvuosittainen vaihtelu 
on suuri, oppilaita on lv 2015-2016 240 oppilasta ja ennustejakson vii-
meisenä lukuvuotena 2020-21 204 oppilasta). Oppilaita on keskimäärin 
23 oppilasta luokka-asteella. Tämä oppilasmäärä on niin alhainen, ettei 
ole tarvetta useamman koulun ylläpitämiselle. 

 
Keskimääräinen oppilasmäärä edellyttää teoriassa vain yhtä perusopetus-
ryhmää lähes kaikissa reaaliaineissa, mutta tällä hetkellä ikäluokat on ja-
ettu kahteen perusopetusryhmään. Kahteen perusopetusryhmään jakami-
nen on välttämätöntä vasta oppilasmäärän ollessa yli 25 oppilasta. 
  
Liitteenä kunnan opetusryhmien määrät, mikäli siirrytään kahteen kou-
luun nykyisten ennusteiden pohjalta (perusteena oppilasmäärän ollessa 
yli 25 oppilasta, perustetaan kaksi opetusryhmää).  

 
2. Levän ja Ypäjänkylän koulussa on yhdysluokat 3-6 eli neljä ikäluok-
kaa yhdessä opetusryhmässä. Opettajan (ja koulunkäynnin ohjaajan) aika 
ei riitä huomioimaan kaikkia oppilaita. Oppilailla on keskittymisen ja 
oppimisen vaikeuksia aikaisempaa enemmän (tai ongelmat tulevat esille 
nykyisin helpommin). Neljän luokan yhdysluokat eivät ole opetukselli-
sesti ja pedagogisesti mahdollisia oppilaan näkökulmasta tarkasteltuna.  
 
Vaihtoehtona on 5.-6. lk:n oppilaiden opetuksen järjestäminen koko 
kunnassa yhdessä koulussa (käytännössä Kartanon koulussa, koska oppi-
laat eivät mahdu toistaiseksi Perttulan kouluun) TAI Levän ja Ypäjänky-
län kouluille on perustettava kolme perusopetusryhmää 1-2, 3-4 ja 5-6 
(käytännössä kummallekin koululle lisätään opetustuntiresurssia n. 10 
tuntia ja palkataan päätoiminen tuntiopettaja luokanopettajan tehtävään). 

 
3. Siirtyminen kahteen kouluun vähentää opetukseen tarvittavaa tunti-
määrää merkittävästi.  Lukuvuonna 2013-2014 koulujen opetukseen 
käyttämä kokonaistuntimäärä on 529 tuntia ja lukuvuonna 2014-2015 
tarvittava tuntimäärä on 532 tuntia (tuntikehyspäätöksestä 24.9.2014 on 
jäänyt Kartanon koulun opettajien erityistehtävät pois). Siirtyminen  
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(YPÄJÄN KOULUTOIMEN STRATEGIA…jatkuu) 

 
yhtenäiskouluun pudottaa tarvittavan tuntimäärän lähivuosina 490 tun-
tiin eli tuntimäärä vähenee vähintään 40 tuntia. Tuntimäärän vähenemi-
nen vastaa kahden opettajan tehtävän vähenemistä. Tuntimäärä on to-
dennäköisesti alhaisempi kuin edellä on arvioitu, koska ikäluokkia voi-
daan opettaa yhdessä opetusryhmässä enemmän kuin tällä hetkellä opet-
tajien työllistymisen helpottuessa ikäluokkien ollessa yhdessä toimipis-
teessä.  
 
4.  Uusien opetussuunnitelmien voimaantullessa 1.8.2016 alkaen ruotsin 
kielen opettaminen alkaa 6. luokalla. Ruotsin kielen opetusjärjestelyjen 
kannalta on kustannusten vuoksi hyvä, mikäli kaikki kuudesluokkalaiset 
ovat yhdessä koulussa (Kartanon koululla), eikä kolmella alakoululla. 
Muussa tapauksessa ruotsin kielen opetus järjestetään kaikilla alakou-
luilla. Kuudesluokkalaisten siirtäminen Kartanon koululle lisää kustan-
nuksia, kun oppilaat siirtyvät pääosin Kartanon koulun aineenopettajien 
opetukseen. Kartanon koulun opetustuntien noususta puolet kompensoi-
tuu Perttulan koulun yhdysluokan poistumisella, mikä vähentää yhdys-
luokasta aiheutuvien jakotuntien poistumisen kautta Perttulan koulun 
kokonaistuntimäärää 10 tunnilla. 
                                                                                         
5. Kaikilla kouluilla tulee olla toiminnasta vastaava johtaja. Tällä hetkel-
lä kunnassa on neljä koulunjohtajaa. Koulujen yhdistämisen jälkeen Kar-
tanon koulua johtaa edelleen virkarehtori ja Perttulan koulussa on luot-
tamustoiminen koulunjohtaja. Molemmissa kouluissa on varajohtajansa. 
Koulutoimen hallinto kevenee koulujen yhdistämisen kautta kahden 
koulunjohtajan resurssin verran. 
 
6. Kunnan opetustoimesta vastaavan henkilöstön määrä vähenee kahdel-
la opettajalla ja kahdella koulunkäynnin ohjaajalla. On huomioitava, että 
ketään toistaiseksi kunnan palveluksessa olevaa viran- tai toimenhaltijaa 
ei tarvitse irtisanoa. Tuntimäärä, mikä tarvitaan rehtorin ja 18 opettajan 
työllistämiseksi on 400 tuntia. Ennustejakson lopulla opetukseen tarvit-
tava tuntimäärä on n. 430 tuntia. 
  
7. Erityisopetusta tarvitsevat oppilaat hyötyvät keskittämisestä. Erityis-
opettaja/erityisopettajat ovat oppilaiden saatavilla kaikkina koulupäivinä. 
   
8. Kuljetusreitit on suunniteltava ja kuljetuksista pyydetään tarjoukset. 
Koulujen aloitusajat voidaan porrastaa, mikäli se on tarpeen kuljetusjär-
jestelyjen helpottamiseksi.  Koulukuljetukset tulevat kustantamaan 
50 000 euroa nykyistä enemmän (koulutoimensihteerin arvio). 
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9. Yhtenäiskouluun siirtymisestä syntyvä säästöarvio: 

 
a) Opetustuntien määrän väheneminen (= opettajien määrän vähenemi-
nen)             +   70 000 € 
b) Koulunkäynnin ohjaajien määrän väheneminen  

                           +   30 000 € 
c) Johtamisjärjestelmän keveneminen   

                          +   10 000 € 
                                   d) Koulukiinteistöt eivät ole koulutoimen käytössä   
                          +   60 000 €                                      

 + lisäksi mahdolliset myyntitulot  
 

   e) Kuljetuskustannusten nousu   
                          -    50 000 € 
  

f)  Kuudesluokkalaiset aineopetukseen   
                        -    20 000 € 
               

     yht.             + 100 000 € 
 

10. Kartanon koululla järjestettiin kouluverkkoa koskeva informaatio- ja 
kuulemistilaisuus ti 16.9.2014 klo 18. Paikalla oli alle 50 kuntalaista, 
joista n. 20 oli sivistyslautakunnan ja valtuuston jäseniä. Rehtori on pitä-
nyt alakoulujen vakituisen opetushenkilöstön kanssa kuulemis- ja kes-
kustelutilaisuuden 22.9.2014. 

 
11. Yhtenäiskouluun siirtyminen on perusteltua toteuttaa nykyisillä oppi-
lasennusteilla lukuvuoden 2019-2020 alusta, koska tässä vaiheessa ala-
koulujen  luokkakohtainen oppilasmäärä ei edellytä kahta perusopetus-
ryhmää. Tällöin Perttulan koulun tilat riittävät paremmin koululle sijoi-
tetuille opetusryhmille. Perttulan koululle mahtuu tässä vaiheessa myös 
5. lk, mikäli sitä pidetään siinä vaiheessa kasvatuksellisesti parempana 
vaihtoehtona kuin luokan sijoittamista Kartanon koulun yhteyteen.    

 
12. Liitteenä on opetushallituksen kokoama yhteenveto Ypäjän kunnan 
ja naapurikuntien perusopetuksen oppilaskohtaisista käyttökustannuksis-
ta vuodelta 2012. Yhteenvetoon on jaettu kustannukset myös toiminnoit-
tain. Oleellinen tieto on koko kuntakentän oppilaskohtainen kustannus 
8 343 euroa ja Ypäjän kunnan vastaava kustannus 9 615 euroa. Ero on 1 
272 euroa oppilasta kohti eli kaikkiaan 292 560 euroa.   

 
13. Liitteenä on rehtorin kokoama yhteenveto Kartanon koulun ja naapu-
rikuntien yläkoulujen opetusryhmien oppilasmääristä. Kuntien/koulujen 
ja koulujen sisällä luokkien välillä on melko suuriakin eroja. Kaiken 
kaikkiaan yläkoulujen oppilasmäärät ovat melko alhaiset myös naapuri-
kunnissa.   
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14. Asiasta on pyydetty koulujen ja Ypäjän OAY:n lausunto.  Lausunnot 
ovat liitteinä. 

 
Sivistyslautakunta on tutustunut Perttulan koulun tiloihin 29.10.2014 ja 
Kartanon koulun tiloihin 5.11.2014. 

 
Rehtorin päätösehdotus:  
 

Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle edelleen kunnanvaltuustol-
le esitettäväksi kunnan strategiaan koulutoimen osalta kahteen kouluun 
siirtymistä 1.8.2019 alkaen yllä olevan selvityksen pohjalta, mikäli oppi-
lasmäärissä ja –ennusteissa ei tapahdu oleellista nousua lähivuosina. 

 
Edelleen sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle edelleen kunnan-
valtuustolle esitettäväksi perusopetuksen 6. luokan siirtämistä yläkoulun 
yhteyteen ja aineopetukseen 1.8.2015 alkaen. Perusteena siirrolle on uu-
den opetussuunnitelman mukanaan tuomat muutokset (ruotsin kielen 
opetus alkaa 6. luokalla). 

 
Päätös: Keskustelun kuluessa Juha Mäenpää teki ehdotuksen Jukka Aaltosen 

kannattamana, että 6. luokan siirtoa yläkoulun yhteyteen ja aineopetuk-
seen ei tehdä ennen kahteen kouluun siirtymistä 1.8.2019 alkaen. 

 
 Puheenjohtaja totesi, että asiasta on tehty esittelijän päätösehdotuksesta 

poikkeava esitys, joten asiasta on äänestettävä.  Puheenjohtaja teki ni-
menhuutoäänestysesityksen, jossa esittelijän ehdotusta kannattavat ää-
nestävät JAA ja Juha Mäenpään esitystä kannattavat äänestävät EI.  Ää-
nestysesitys hyväksyttiin. 

 
 Suoritetussa äänestyksessä annettiin yhdeksän ääntä, jotka jakautuivat 

neljä JAA ääntä ja viisi EI ääntä.  Äänestyspöytäkirja on pöytäkirjan liit-
teenä (LIITE 7). 

 
Puheenjohtaja totesi äänestyksen jälkeen, että Juha Mäenpään ehdotus 
hyväksyttiin, ja sivistyslautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle edel-
leen kunnanvaltuustolle esitettäväksi kunnan strategiaan koulutoimen 
osalta kahteen kouluun siirtymistä 1.8.2019 alkaen yllä olevan selvityk-
sen pohjalta, mikäli oppilasmäärissä ja –ennusteissa ei tapahdu oleellista 
nousua lähivuosina. 

 
 
Kirsi Lyytinen saapui paikalle tämän pykälän käsittelyn aikana klo 18.05. 
 
Juha Mäenpää jätti pöytäkirjan liitteeksi perustelut päätösehdotukseensa (LIITE 8). 
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Kh 162 § 
 Kj:n esitys:  
  

Kunnanhallitus hyväksyy sivistyslautakunnan kokouksessaan 12.11.2014 § 65 teke-
män päätöksen ja esittää sen edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi. Liitteet 40 ja 41. 
 
 
Päätös: Kunnanhallituksen varajäsen Elina Hirvonen teki varajäsen Jenni Mäntysen   
kannattamana esityksen, että siirtyminen kahteen kouluun ja 6. luokkalaisten siirtymi-
nen yläkouluun ja aineopetukseen tapahtuisi 1.8.2016. 

 
Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kunnanjohtajan esityksestä  ja sivistyslautakunnan 
päätöksestä poikkeava esitys joten asiasta tuli äänestää ja teki äänestysesityksen: ää-
nestys suoritetaan nimenhuutoäänestyksenä siten, että ne jotka kannattavat kunnanjoh-
tajan ehdotusta vastaavat JAA ja ne, jotka kannattavat Elina Hirvosen tekemää ja Jen-
ni Mäntysen kannattamaa esitystä vastaavat EI. Äänestyspöytäkirja on pöytäkirjan 
liitteenä 42.  Seuranneessa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 4 JAA ääntä ja 3 EI 
ääntä, joten puheenjohtaja totesi kunnanjohtajan ehdotuksen tulleen päätökseksi.   

 
Kunnanhallituksen puheenjohtaja totesi olevansa jäävi ja poistui kokouksesta pykälän 
käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Paikalla oli varajäsen Juhani Kaunela. 
 
________________________ 
 

Kv 20 § Liitteet 18,19,20. 
 
 

Päätös: Valtuutettu Jari Hepomaa teki valtuutettu Pirjo-Riitta Palosen kannattamana 
esityksen, että kunnanvaltuusto ei hyväksy kunnanhallituksen päätösehdotusta ja Ypä-
jän kunnan sivistyslautakunnan päätöstä vaan koulustrategia valmistellaan Ypäjän 
kunnan koko strategian yhteydessä valtuuston työskentelynä. 

 
Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kunnanhallituksen ja sivistyslautakunnan päätök-
sestä poikkeava esitys joten asiasta tuli äänestää ja teki äänestysesityksen: äänestys 
suoritetaan nimenhuutoäänestyksenä siten, että ne jotka kannattavat kunnanhallituksen 
päätösehdotusta vastaavat JAA ja ne, jotka kannattavat Jari Hepomaan tekemää ja Pir-
jo-Riitta Palosen kannattamaa esitystä vastaavat EI. Äänestyspöytäkirja on pöytäkir-
jan liitteenä 22.  Seuranneessa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 9 JAA ääntä ja 12 
EI ääntä, joten puheenjohtaja totesi valtuutettu Jari Hepomaan ehdotuksen tulleen pää-
tökseksi.   

 
Valtuutettu Markku Leppälahti totesi olevansa jäävi ja poistui kokouksesta pykälän 
käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Paikalla oli varajäsen Niina Laaksonen ( klo 18.10-
18.30). 
_______________________
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LISÄMÄÄRÄRAHA VUODELLE 2014 KOSKIEN MAA-ALUEEN/KIINTEISTÖN 
HANKINTAA 
 
Kh 169 §  Vuoden 2014 investointisuunnitelman kiinteistöjen hankintaan varattua määrärahaa on 

tarpeen korottaa 120 000 €:lla. Määrärahan lisäys tarvitaan mahdollisten 
maanhankintojen toteuttamiseksi vielä kuluvan vuoden aikana. Ypäjän kunnan 
tavoitteena on hankkia tulevaa maakäyttöä varten raakamaata strategisesti tärkeiltä 
alueilta.  

 
 
Kj:n esitys:  
 
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2014 investointisuunnitelman 
kohdan Kiinteistöt 9601 määrärahaa korotetaan 120 000 €:n lisämäärärahalla.  

  
  

 Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
 
 ________________________ 
 
Kv 21 §  
 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
 _______________________
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TALOUSARVIO 2015, TALOUSSUUNNITELMA 2015–2017 JA INVESTOINTISUUNNI-
TELMA 2015–2019 
 
Kh 181 §  

Taustaa toimintavuoden 2015 talousarviolle, 
olosuhteiden toiminnallinen muutos 

 
 

Vuoden 2015 talousarvion laadinnassa kunnallisten eri toimintojen luonne on ratkai-
sevasti muuttunut edellisiltä vuosilta siltä osin, että enimpiä euroja koskevat ratkaisut 
käytännössä tehdään vuoden 2014 alusta toimintansa aloittaneessa Forssan seudun 
hyvinvointikuntayhtymässä. Entinen perusturva/sosiaalitoimi muodostuva tätä nykyä 
hyvinvointikuntayhtymän organisaatiossa toimivien terveydenhuollon ja eri sosiaali-
palveluiden osa-alueista yhdessä.  Hykyssä tuotetaan viiden seudun kunnan tarvitse-
mat terveydenhuollon ja sosiaalitoimen moninaiset palvelut. Lisäksi Someron kau-
punki ostaa mainitulta kuntayhtymältä ympäristöterveydenhuollon palvelut. Näin tul-
laan jatkossakin tulevina vuosina toimimaan. Voidaan siis hyvällä syyllä puhua OLO-
SUHTEIDEN MUUTTUMISESTA, jopa uudenlaisista olosuhteista, ja tällä on vaiku-
tuksensa myös talousarvion laadintaan. Myöskin henkilöstön siirto, Ypäjältä 55 henki-
lön siirto hyvinvointikuntayhtymän organisaatioon on tuntuva ja käytännön toimin-
noissa hyvin näkyvä muutos. Alkuvaiheessa, jota koko vuosi 2014 on hyvin osoitta-
nut, on avun saamisessa ennen muuta tiedottamisella ja tiedon kululla iso merkityk-
sensä. Apua ja tietoa tarvitsevat tahot eivät voi heti soveltua uuteen tilanteeseen.  

  
Kuntien vaikuttamisen mahdollisuudet hyvinvointikuntayhtymän toimintoihin ja me-
noihin ovat käytännössä erikseen ko. yhtymän kanssa käytävät sopimusohjausneuvot-
telut, joissa kuntakohtaisesti yhtymän hallintojohdon ja johtoryhmän kesken neuvotel-
laan palveluista, niiden tuottamisesta, kuntien tarpeista eri palveluihin, palveluiden 
hinnoista ja kokonaistilanteesta jne. Niin ikään valvonnalla ja tilanteen seurannalla ja 
annettavalla palautteella yhtymälle on ymmärrettävästi vaikutuksensa, mutta se täytyy 
muista, että yhtymän toimialueena ei ole vain yhden kunnan alue vaan koko Forssan 
seudun eli viiden kunnan aluekokonaisuus, jota tarkastellaan näin alueellisesti paljon 
aiempaa suurempana ja laajempana yksikkönä.  
 
Kunnan omina toimintoina jatkavat olemassaoloaan sivistystoimi sisältäen koululai-
toksen, nuoriso- ja liikuntatoimen sekä myöskin varhaiskasvatuksen. Syksyn 2014 ai-
kana erityisesti kouluverkkoasia on puhututtanut ja äänestyttänyt. Ratkaisu asiaan ol-
laan saamassa.   
 
Edelleen tekninen toimi ja rakennusvalvonta jatkavat olemassaoloaan. Yhteistyötä 
harjoitetaan naapurikuntiin myöskin yli maakuntarajan. Suuria investointeja on jatkos-
sa edessä ja teknisellä toimen rooli yhteistyössä kunnanhallituksen kanssa on tärkeää. 
 
Yleishallinnon alaisuudessa jatkaa kunnan talous- ja hallintotoimi, puhtaanapito ja 
ruokapalveluyksikkö, kehittämistyö, tulevaisuudessa myöskin entistä selvemmin  
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työllisyyden hoitoon kuuluvat asiat kuuluvat hallinnon alaisuuteen. Lomi-
tus/lomatoimen hallinnon johto toimii kunnanhallituksen alaisuudessa. Kunnanhallitus 
toimii myös kaavoitusviranomaisena; kunnalla on parhaillaan meneillään ja alkanut 
merkittäviä maankäytöllisiä suunnitelmia. Hevonen eri toimintamuotoineen on nostet-
tu keskiöön myös kaavoitusta koskevissa asioissa. 
 
Talousarvio perusta vuodelle 2015 

 
 Kunnan talousarvio rakentuu korotetulle tuloveroprosentille. Vuonna 2015 se on 

21,00. Kiinteistöverot säilytetään entisellään eli vuoden 2014 tasossa. Koiraveroa ei 
peritä. Kuntalain 66 §:n verotusperusteet on valtuusto vahvistanut. 

 
 Kuten tiedettyä on, valtionosuuksien määrä vähenee ja tällä on iso vaikutuksensa kun-

nan tulorahoitukseen. Karkeasti ottaen se, mikä valtionosuuksissa vähenee (eli pois-
otetaan kunnalta), se katetaan verotuloilla. Olennaista on, että kaikissa toiminnoissa 
niin talouden kuin hallinnon osalta, noudatetaan säästäväisyyttä ja tervettä harkintaa. 

 
Talouden tasapainottamisohjelmaa noudatetaan jatkossakin. Virkojen, tointen, 
eri työtehtävien, olkoonpa ne sitten osa-aikaisia tai täysaikaisia, täyttämisessä ja 
tilapäisen henkilöstön ottamisessa noudatetaan tapauskohtaista harkintaa. Ylim-
pänä valvojana ja harkinnan käyttäjänä tapauskohtaisessa tarkastelussa toimii 
kunnassa kunnanhallitus, omalla vastuualueellaan kunnanjohtaja. 

 
 Edellä kerrottu kuvaa hyvin tilannetta siirryttäessä itse talousarvion tarkasteluun. 
 
  

Olennaiset havainnot vuoden 2015 talousarviosta 
 
Tuloslaskelma on lähes kaiken kertova, mitä tulee numeeriseen aineistoon. 
Tulorahoituksessa verotulotuotto riittää kattamaan valtionosuuksina vähenevät (pois 
otettavat) eurot. Vuosikate lähentyy 689 000 euroa ja poistot tulevat kokonaan kate-
tuiksi huomioon ottaen poistoeron muutos. Tilikauden 2015 lopputulema on lähellä 
nollatulosta, mutta osoittaa kuitenkin lievää runsaan 4 000 euron ylijäämää. Tämä 
lopputulos toteutuessaan säilyttää kunnan taseessa olevan ylijäämän sitä lievästi vah-
vistaen. Investointien määrä kasvaa, toki vasta vuonna 2016 ne tuntuvat merkittäväm-
pinä. Lainamäärä/asukas vuonna 2015 kasvaa vain liki 75 euroa ja lainakanta säilyy 
edelleenkin alhaisena. Valtionosuuksien leikkaus/asukas (86 €) on tuntuvampi kuin 
asukas kohden laskettu lainamäärän kasvu. Valtionosuusjärjestelmä toimii porrastetus-
ti ja suunnitelmakauden seuraavina vuosina leikkaukset tuntuvat vielä raskaammilta. 
 
Kunnan talousarvio 2015 sisältyy liitteenä (liite 46) olevaan taloussuunnitelmaan vuo-
sille 2015 - 2017. Investointisuunnitelma on vuosille 2015 - 2019.    
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Talousarviota 2015 tarkastellaan osana taloussuunnitelmaa 2015-2017 ja niitä esitel-
lään yksityiskohtaisemmin kokouksessa. Mukana tarkastelussa on myös investointi-
suunnitelma vuosille 2015-2019. 

 
 Kj esitys: 

Kunnanhallitus esittää liitteenä olevan talousarvion 2015, taloussuunni-
telman 2015-2017 sekä investointisuunnitelman 2015-2019 valtuustolle 
hyväksyttäväksi. 
Valtuustokokous on sovittu pidettäväksi 18.12.2014. 

 
 
 

Päätös: Kunnanhallitus teki talousarvioon 2015, taloussuunnitelmaan 2015 – 2017 ja 
investointisuunnitelmaan 2015 – 2019 seuraavat muutokset: 
- kohta 3.1 henkilöstösuunnitelma, puhtaus- ja ruokapalvelu; henkilöstömäärä on 

sama, mutta nimikkeet ja henkilöstömäärän jako nimikkeittäin on muuttunut 
- kohta 4 investoinnit, sivistyslautakunta; Kartanon koulun peliareena ja kesäteat-

terin katsomon rakentaminen siirrettiin vuodelle 2016, liikuntahallin investointi 
jaetaan vuosille 2016 (50 000 €) ja 2017 (1 950 000 €) ja tulo (avustus) on kor-
keintaan 25 % eli 500 000 € vuodelle 2017. 
Liite 46. 
 

Muilta osin kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen 
 
Kunnanhallituksen puheenjohtaja totesi olevansa jäävi § 181 osalta henkilöstösuunni-
telman, varhaiskasvatuksen, peruskoulutuksen ja opetustoimen hallinnon, muiden 
koulutuspalveluiden,  kirjaston ja kulttuuritoimen osalta ja poistui kokouksesta käsitte-
lyn ja päätöksenteon ajaksi. Paikalla oli varajäsen Juhani Kaunela. 

 
 _________________ 
 
Kv 22 § Liite 21. 
 

Päätös: Valtuutettu Markku Leppälahti totesi olevansa jäävi § 22 osalta henkilöstö-
suunnitelman, varhaiskasvatuksen, peruskoulutuksen ja opetustoimen hallinnon, mui-
den koulutuspalveluiden,  kirjaston ja kulttuuritoimen osalta ja poistui kokouksesta 
käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Paikalla olivat varajäsenet Niina Laaksonen (klo 
18.30-18.50) ja Keijo Leppänen (klo 18.50-20.35). 
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Kv 22 § Kokouksessa pidettiin tauko klo 20.05-20.15. 
 

Valtuutettu Markku Saastamoinen teki valtuutettu Jari Hepomaan kannattamana esi-
tyksen, että kunnanvaltuusto ei hyväksy kunnanhallituksen päätösehdotusta (liitteen 
21 sivujen 17-25 (tekstisivut) osalta) talousarvion tavoitteiden ja mittareiden osalta, 
vaan ne pitäisi ottaa uudelleen käsittelyyn. 

 
Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kunnanhallituksen päätösehdotuksesta poikkeava 
esitys joten asiasta tuli äänestää ja teki äänestysesityksen: äänestys suoritetaan nimen-
huutoäänestyksenä siten, että ne jotka kannattavat kunnanhallituksen päätösehdotusta 
vastaavat JAA ja ne, jotka kannattavat Markku Saastamoisen tekemää ja Jari Hepo-
maan kannattamaa esitystä vastaavat EI. Äänestyspöytäkirja on pöytäkirjan liitteenä 
23.  Seuranneessa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 15 JAA ääntä ja 6 EI ääntä, jo-
ten puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen päätösehdotuksen tulleen päätökseksi.   
 
Valtuutetut Markku Saastamoinen ja Jari Hepomaa jättivät asiasta eriävän mielipiteen, 
liite 24. 
 
_______________________ 
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MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 
 
Kv 23 § Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen on valtuustoryhmällä tai val-

tuutetulla oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevista 
asioista. Aloite annetaan puheenjohtajalle. Aloitetta ei oteta heti käsiteltäväksi, vaan 
se lähetetään kunnanhallituksen valmisteltavaksi. (Kv:n työjärjestys kohta 5) 

 
Valtuutettu Mirja Jokio kyseli kuka kirjoittaa Forssan seudun hyvinvointikuntayhty-
mään siirtyneille työtodistukset. Kunnanjohtaja kertoi ne tekevänsä pyyntöjen perus-
teella. 

 
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Matti Alanko kiitti kunnanjohtajaa, valtuustoa, kun-
nanhallitusta, lautakuntia sekä kunnan työntekijöitä hyvin kuluneesta toimintavuodes-
ta. 
 
_______________________ 
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VALITUSOSOITUS 
 
 MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
  Kieltojen perusteet 

Seuraavista päätöksistä  ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska pää-
tös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 

 Pykälät: 23 
   
 Hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta 

valittamalla: 
 Pykälät ja valituskieltojen perusteet: 
 
 VALITUSOSOITUS  
 Valitusviranomainen ja -aika      
 Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. 
 
           Viranomainen,  jolle valitus tehdään, osoite ja postiosoite: 
  Hämeenlinnan hallinto-oikeus 
  Raatihuoneenkatu 1. PL 640 
  13111 HÄMEENLINNA 
 hameenlinna.hao@om.fi 
 
 Kunnallisvalitus, pykälät:  20 -22  Valitusaika  30 pv 
 
 Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen 

päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä 
tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä,  saantitodistuksen osoittamana 
aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. 

 
 Hallintovalitus, pykälät:     Valitusaika 
 
 Valitusaika luetaan siitä päivästä, jona valittaja on saanut tiedon päätöksestä tiedoksisaantipäivää kuitenkaan 

lukuunottamatta. Päätösten katsotaan yleisesti tulleen kunnan jäsenten tietoon pöytäkirjan 
nähtävänäolopäivänä 29.12.2014. 

 
 Valituskirjelmä 

Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka osoitetaan valitusviranomaiselle, on ilmoitettava 
- päätös, johon haetaan muutosta, 
- miltä kohdin päätöksen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä 
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan. 
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi ja kotikunta sekä puhelinnumero ja postiosoite, 
joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. 
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. 
Valituskirjelmään on liitettävä 
- päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä, 
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta 
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu valitusviranomaiselle. 
Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21§) 
 
Valitusasiakirjojen toimittaminen 
 Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä. Jos 
valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, joulu- tai juhannusaatto, vapunpäivä tai arkilauantai, saa valituskirjat 
toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.  
Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että 
ne ehtivät perille valitusajan  kuluessa. 
 
Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) nojalla 
muutoksen hakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, joka on hallinto-oikeudessa 80 euroa. Maksua ei kuitenkaan peritä eräissä 
em. laissa erikseen määritellyssä asioissa, kuten sosiaaliasioissa eikä julkisoikeudellista palvelussuhdetta, vaaleja, 
kunnallisverosta vapauttamista, valtion avustuksia tai julkisia maksuja koskevissa asioissa ja jos hallinto-oikeus muuttaa päätöstä 
muutoksenhakijan eduksi. 
  

 Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 
 __________ 
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