
YPÄJÄN KUNTA    ASIALUETTELO 
Kunnanvaltuusto    1/2018 
 

 
Ypäjän kunta 

Kunnanvaltuusto 
Perttulantie 20 
32100 Ypäjä 

kunta@ypaja.fi 
www.ypaja.fi/fi/hallinto/kunnanvaltuusto 

 
 
 
Kokousaika: 15.2.2018 klo 18.30 
Kokouspaikka: Kunnanvirasto, Perttulantie 20, Ypäjä 

 
 
 
 
Käsiteltävät asiat: 
 

Nro (§) Asia Sivu Liite 

KV 1 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus ................................................................................... 2 
KV 2 § Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänäpito sekä ääntenlaskijat ...................................... 3 
KV 3 § Käsittelyjärjestys ...................................................................................................... 5 
KV 4 § Aloite: Kuntaan muuttaneiden tervetulotoivotus ........................................................ 6 
KV 5 §  Aloite: Frisbeegolfradan perustaminen ..................................................................... 8 
KV 6 § Aloite: Ilotulitusrajoitteiden asettaminen ................................................................. 11 
KV 7 § Siirtyminen yhtenäiskouluun Ypäjän kunnassa ....................................................... 13 
KV 8 § Muut esille tulevat asiat .......................................................................................... 38 
KV 9 § Ilmoitusasiat ........................................................................................................... 39 
Valitusohjeet ja muutoksenhakukiellot .................................................................................. 40 
 

 
 
 
 

 
 
 
1+om 
 
 

 
 
  
JARI HEPOMAA 
Jari Hepomaa 
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja 
 



YPÄJÄN KUNTA   PÖYTÄKIRJA s. 1 
Kunnanvaltuusto   15.2.2018  1/2018 
 

 

Pöytäkirjan tarkastus: 

 
Kokousaika: 

 
15.2.2018 klo 18.30 – 19.19 

Kokouspaikka: Kunnanvirasto, Perttulantie 20, Ypäjä 
 
Läsnäolo: 
 
Kunnanvaltuuston jäsenet 

 
 
Varajäsenet 

    Vasemmistoliitto r.p. 

1  Ahonen Tapio 2.vpj. KOK 1  Aaltonen Jukka 

2  Alanko Matti KESK   

3  Hepomaa Jari pj. KOK  Kansallinen Kokoomus r.p. 

4  Jaakkola Sampsa KOK 1  Kähkönen Kalle 

5  Jokio Mirja SDP 2  Hollo Markus 

6  Kaunela Olli-Pekka KESK 3  Hirvonen Elina 

7  Käpylä Taneli 1.vpj. KESK 4  Kantonen-Heikkilä Heli 

8  Laine Päivi KESK 5  Paija Hannu 

9  Leppälahti Markku KESK 6  Ojala Tomi 

10  Leppänen Keijo KESK   

11  Levomäki Heikki KESK  Suomen Keskusta r.p. 

12  Lundström Juha VIHR 1  Vähämäki Mikko 

13  Mäntynen Jenni VIHR 2  Paloposki Jouni 

14  Oja Vesa VAS 3  Mäenpää Juha 

15  Palonen Pirjo-Riitta SDP 4  Ruusiala Maarit 

16  Romu Susanna KESK 5  Alanko Johanna 

17  Rämö Jari KESK 6  Lehtinen Hannu 

18  Saarikoski Virve KOK 7  Lyytinen Kirsi 

19  Saastamoinen Markku KOK 8  Seppä Kristiina 

20  Varjorinne-Mäkeläinen Janika SDP 9  Lipponen Pirkko 

21  Vääri Anni KOK   
    Suomen Sosialidemokraattinen puolue r.p 

   1  Hyrsylä Jukka 

   2  Reittonen Tero 

   3  Nieminen Veikko 
     
    Vihreä Liitto r.p. 

   1  Herd Pirkko 

   2  Jussila Tanja 

Muut 
Kunnanhallituksen jäsenet 

 
Viranhaltijat 

 Herd Pirkko  Sam Vuorinen Vt. kunnanjohtaja 

Nuorisovaltuuston edustaja  Pirjo-Maarit Hellman Taloussihteeri, pöytäkirjanpitäjä 

 Eetu Niemi  Jouko Käkönen Tekninen johtaja 

  Heikki Vainio Sivistystoimen toimialapäällikkö/rehtori 

   

 
Vakuudeksi    

 Jari Hepomaa  Pirjo-Maarit Hellman 
 Puheenjohtaja  Pöytäkirjanpitäjä 
Pöytäkirjan tarkastus   
    
 Keijo Leppänen  Heikki Levomäki 
 Pöytäkirjan tarkastaja  Pöytäkirjan tarkastaja 
    
Pöytäkirjan 
nähtävänäpito 

Päätöksen mukaan § 2   

   Maarit Anttila 
   Ilmoitustaulunhoitaja 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 

KV 1 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

Selostus: Kuntalain 108 § määrittää yksiselitteisesti, että kunnan ilmoitukset saate-
taan tiedoksi julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa 
koskevista säännöksistä muuta johdu, sekä tarpeen vaatiessa muulla 
kunnan päättämällä tavalla. 
 
Kuntalain 94 §:n mukaan valtuuston kutsuu koolle puheenjohtaja. Kutsus-
sa on ilmoitettava käsiteltävät asiat sekä kokousaika ja -paikka.  Kokous-
kutsu on lähetettävä vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta sähköi-
sesti. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava yleisessä tietoverkos-
sa. 
 
Em. sähköisten ilmoitusten ensisijaisuusperiaate laissa on kumonnut Ypä-
jän kunnanvaltuuston työjärjestyksen 10 §:n, jonka mukaan valtuuston 
kokouksen ajasta ja paikasta tiedotetaan ennen kokousta myös niissä 
paperisissa tiedotusvälineissä, joissa valtuusto on päättänyt kokouksistaan 
ilmoittaa. Lainmuutoksen myötä valtuuston ei tarvitse enää päättää ilmoi-
tusmenettelystä, vaan kunnanhallitus voi ottaa lain määrittämän ensisijai-
suusperiaatteen rinnalle kunnassa muita tarpeellisiksi katsomiaan tiedo-
tustapoja. 
 
Kunnanhallitus on kokouksessaan 8.8.2017 kunnan ilmoituksista päättä-
essään huomioinut kunnan ilmoitusten tiedoksi saattamisessa kunnan 
väestötilanteen. Kuntalaisista 26,5 prosenttia oli 31.12.2016 yli 64-
vuotiaita. Hallituksen päätöksen mukaisesti kunnan ilmoitukset julkaistaan 
valtuustokaudella 2017 - 2021 ensisijaisesti kunnan virallisilla kotisivuilla 
www.ypaja.fi/hallinto/ilmoitustaulu ja toissijaisesti Seutu-Sanomissa sekä 
Ypäjäläisessä. 
 
Kuntalain 103 §:n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään 
kaksi kolmasosaa (14/21) valtuutetuista on läsnä. Valtuuston työjärjestyk-
sen 12 § mukaan kunnanhallituksen puheenjohtajan ja kunnanjohtajan on 
oltava läsnä valtuuston kokouksessa, mutta heidän poissaolonsa ei estä 
asioiden käsittelyä. Lisäksi kunnanhallituksen jäsenillä on läsnäolo-oikeus 
(muut kuin valtuutetut). Mainituilla on oikeus ottaa osaa keskusteluun, 
muttei päätöksentekoon, jolleivat ole valtuutettuja. 
 
Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty kunnanvaltuuston varsinaisille jä-
senille ja läsnäololuettelossa mainituille muille sähköisesti 9.2.2018. Ko-
kouksesta on tiedotettu kunnan internetsivuilla ja kunnan julkisten kuulu-
tusten ilmoitustaululla 9.2.2018 sekä Seutu-Sanomissa julkaistulla ilmoi-
tuksella 7.2.2018. 

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

 
KV 2 § Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänäpito sekä ääntenlaskijat  
 
Selostus: KH 8.8.2017 121 § 

 
”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. -- 
 
Ypäjän kunnan hallintosäännön 17 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan ja 
pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämällä tavalla sekä päättä-
mänä aikana ja paikassa siten, kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin 
on ilmoitettu. -- 
 
Kuntalain muututtua 1.6.2017 lukien mm. päätösten tiedoksiantoa koske-
vilta osin (ks. 140 § yllä), on pöytäkirjan nähtävänä pidossa siirrytty em. 
päätöksen 9.2.2015 32 §:n sijaan kuntalain mukaiseen käytäntöön. Lakita-
soista tekstiä tarkemmat kuntakohtaiset käytänteet tulisi edelleen määrätä 
kuitenkin kunnan hallintosäännössä. Ypäjän kunnan hallintosäännön päivi-
tys on kesken. 
 
Lisäksi päätösten nähtävänä pidossa on syytä huomioida kunnan väestöti-
lanne. Kuntalaisista 26,5 prosenttia oli 31.12.2016 yli 64-vuotiaita. 
 
Päätösehdotus: 
1. -- valtuuston kokouspöytäkirjat tarkastetaan ja allekirjoitetaan kolmen 

päivän kuluessa kokouksesta. 
2. Pöytäkirjantarkastajat voivat ilmoittaa myös sähköisesti pöytäkirjan 

hyväksymisestä, jolloin pöytäkirja varmennetaan heidän allekirjoituksil-
la myöhemmin, mutta viipymättä 

3. -- valtuuston kokouspöytäkirjat pidetään jatkossa ensisijaisesti yleisesti 
nähtävillä kunnan internetsivuilla os. 
www.ypaja.fi/fi/hallinto/esityslistat_ja_poytakirjat: --valtuuston pöytäkir-
ja viimeistään kokouksen jälkeisenä torstaina klo 09.00 alkaen. Pyhä-
päivinä/vast. nähtävänäpito alkaa seuraavana arkipäivänä. 

4. -- valtuuston kokouspöytäkirjat pidetään jatkossa toissijaisesti nähtävil-
lä kunnanviraston yhteispalvelupisteellä: -- viimeistään kokouksen jäl-
keisenä torstaina klo 09.00-13.00. Pyhäpäivinä/vast. nähtävänäpito al-
kaa seuraavana arkipäivänä. 
 

Päätös: 
Päätösehdotus hyväksyttiin --. 
 
-- 
1. Valtuusto valitsee keskuudestaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka 
toimivat samalla ääntenlaskijoina. 
 
2. Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan MA 19.2.2018 klo 09.00-
15.00 virastotalolla. Tarkastettu pöytäkirja pidetään sähköisesti nähtävänä 
21.2.2018 klo 09.00 alkaen kunnan yleisillä internetsivuilla ja kunnanviras-
ton palvelupisteellä klo 09.00-13.00. Pöytäkirjan katsotaan tulleen yleisesti 
tietoon 1.3.2018. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

Käsittelystä:  
  
Päätös: 1. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Keijo Leppänen ja Heikki Levo-

mäki. 
 

2. Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
KV 3 § Käsittelyjärjestys 

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

käsiteltävät asiat. Saman lain 95 §:n mukaan valtuusto voi käsitellä vain 
näin valmistellun ja kokouskutsussa mainitun asian. 
 
Jos asia on luoteeltaan kuitenkin kiireellinen, eikä siitä näin ollen ole mai-
nintaa kokouskutsussa, valtuusto voi yksinkertaisella enemmistöllä päät-
tää ottaa sen käsiteltäväkseen. Tuolloinkin asian tulee olla vähintään käsi-
telty kunnanhallituksessa. Jos asiaa ei ole lainkaan valmisteltu, päätös 
asian ottamisesta käsiteltäväksi on tehtävä valtuustossa yksimielisesti. 
 
Ypäjän kunnan hallintosäännön 9 §:n mukaan asiat käsitellään esityslistan 
mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. 

  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Käsittelyjärjestys hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
KV 4 § Aloite: Kuntaan muuttaneiden tervetulotoivotus  

 
Aiempi käsittely: KV  30.3.2017 4 § 
 KH 31.8.2017 176 § 
 KH  18.1.2018 14 § 
   
Selostus: ”Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen on valtuustoryh-

mällä tai valtuutetulla oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja 
hallintoa koskevista asioista. Aloite annetaan puheenjohtajalle. Aloitetta ei 
oteta heti käsiteltäväksi, vaan se lähetetään kunnanhallituksen valmistel-
tavaksi. (Kv:n työjärjestys kohta 5) 
 
SDP:n valtuutettu Pirjo-Riitta Palonen luki ääneen ja jätti valtuuston pu-
heenjohtaja Matti Alangolle seuraavat SDP:n valtuustoaloitteet: 
 
- keskustan alueella olevien ”töyssyjen” korjaaminen 
- katosten rakentaminen bussipysäkeille 
- lämmin tervetulotoivotus kuntaan muuttaneelle 
Liite 3 
 
Päätös: 
Valtuustoaloitteet lähetetään Kuntalain 28 §:n mukaisesti valmisteluun.” 
 
KH 31.8.2017 176 § 
 
”Suomen Sosialidemokraattinen puolue r.p:n valtuustoryhmä on valtuuston 
kokouksessa 30.3.2017 jättänyt aloitteen tervetulotoivotuksesta kuntaan 
muuttaneille. 
 
Aloitteessa todetaan, että tervetulotoivotus voisi olla konkreettinen ja sisäl-
tää mm. kunnan kartan, tapahtumatiedotteen ja keskeiset yhteystiedot, 
palveluesitteen sekä esim. paikallisia tuote- ja palvelulahjoja. 
 
Päätösehdotus: 
Aloite merkitään tiedoksi. Hallintotoimiala selvittää tervetulotoivotuksen 
toteutusmuotoa talousarvion puitteissa. 
 
Päätös: 
Päätösehdotus hyväksyttiin.” 
-- 
 
Hallintotoimiala on käsitellyt jätettyä valtuustoaloitetta ja todennut sen pe-
rusajatuksen kuntalaisten yhteisöllisyyden ja kuntaan kotoutumisen kan-
nalta perustelluksi. Lisäksi ypäjäläisessä arjessa korostuvat ystävällisyys, 
avuliaisuus, talkoo- ja kylähenki sekä maaseutukunnalle ominainen vie-
raanvaraisuus (Ypäjän kunnan strategia, s. 12). 
 
Valtuustoaloitteen tullessa kuitenkin käsittelyyn kesken kalenterivuoden ja 
talousarviokauden, sekä aiheuttaen mahdollisia kuluja, hallintotoimiala 
totesi asian olevan ajankohtainen vuoden 2018 talousarviokäsittelyn ohel-
la. Kuntastrategian toimeenpano-osassa vuodelle 2018 valtuusto on lin-
jannut kuntaan muuttaneiden ja vastaanotettujen tervetulotilaisuuden jär-
jestämisestä (sama, s. 14). 
-- 
Päätösehdotus: 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 1. Ypäjän kunta järjestää kuntaan muuttaneille ja vastaanotetuille vas-
taanottokahvitilaisuuden helmikuussa 2018 ja pyrkii muodostamaan ti-
laisuudesta pysyvän käytänteen. Hallintotoimiala selvittää Väestötieto-
järjestelmästä kutsuttavat henkilöt. Kunnanhallitus keskustelee päivä-
määrästä, kutsuttavien pienistä muistamisista ja omasta osallistumi-
sestaan. 

2. Kunnanhallitus esittää 15.2.2018 kokoontuvalle valtuustolle aloitetta 
loppuun käsitellyksi. 

 
Päätös: 
Päätösehdotus hyväksyttiin.” 

  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
KV 5 §  Aloite: Frisbeegolfradan perustaminen 
 
Aiempi käsittely: KH 24.3.2017 41 § 
 SIVLA 24.5.2017 36 § 
 KH 31.8.2017 173 § 
 KH 18.1.2018 15 § 
   
Selostus: ”Kuntalaisaloite.fi -palvelussa on julkaistu 30.1.2017 aloite frisbeegolf-

radan rakentamisesta Pertunkaaren urheilukentän maastoon. 
  
Aloite on kuultavissa kunnanhallituksen kokouksessa. 
 
Kj:n esitys:  
Kunnanhallitus lähettää aloitteen valmisteltavaksi sivistyslautakunnalle. 
 
Päätös:  
Päätösehdotus hyväksyttiin. 
-- 
”Frisbeegolf-radan saamisesta Ypäjälle on tehty kuntalaisaloite ja asiasta 
on kuntalaisten keskuudessa käyty monenlaisia keskusteluja. Liikunnan-
ohjaaja järjesti yleisen keskustelutilaisuuden asiasta (kutsu paikallisleh-
dessämme). Paikalle saapui mukavasti eri tahojen edustajia, jopa aiheen 
asiantuntijoita. Erilaisia näkökulmia saatiin hyvin esille. Jo olemassa ole-via 
verkostoja pystytään hyödyntämään tehokkaasti, mikäli projekti toteutuu. 
Paikalliset yrittäjät ovat ilmaisseet kiinnostuksensa olla hankkeessa muka-
na. 
 
Tämä suunnittelutyöryhmä lähti liikkeelle kartoittamalla seudun tarjon-
taa/tarvetta. Järkevää olisi suunnitella 18-väyläinen rata, joka täyttää kilpai-
lujen järjestämiseen vaaditun mitan. Toki se onnistuu myös 9 väylällä, kun 
se kierretään kahteen kertaan. Kysyntää täysimittaiselle radalle on, ja lajis-
sa kilpailevien aktiiviharrastajien lisäksi frisbeegolf-rata liikuttaa kaikenikäi-
siä ja eritasoisia kuntoilijoita, joten käyttöä radalle varmasti on. Monet har-
rastajat myös ajavat pitkiä matkoja kiertääkseen eri kuntien erilaisia ratoja, 
se kuuluu lajin luonteeseen. Kuntaan saadaan lisää elämää ja paikalliset 
yrittäjät hyötyvät hankkeesta. 
 
Paikaksi hyvin yksimielisesti tälle ajatukselle muotoutui Pertunkaaren 
maasto. Pertunkaaressa on kuitenkin jo olemassa parkkialueet ja sosiaaliti-
lat  liikkujia varten, mikä on tärkeä asia. Ohessa esille nousi vahvasti aihe 
Rautarinteen ehostamisesta. Se on kuitenkin liian pieni alue ko. radalle, 
mutta pari harjoitusväylää sinne sopisi. 
 
Rahoituksen osalta pohdittiin vaihtoehtoja, mahdollisesti löytyy sopiva han-
ke (lähiliikuntapaikka). Lähikuntien vastaavat hankkeet ovat olleet koko-
naiskustannuksiltaan n. 35 - 40 000€. 
 
Liikunnanohjaaja esittää, että projekti huomioitaisiin uudessa talousarvios-
sa siten, että suunnitellaan täysimittainen rata. Ensin tehdään 9 väylää,  
jotka sopivat alueelle niin, että niistä ei koidu haittaa muille liikkujille (esim. 
ratsastajat ja hiihtäjät). Missään kohtaa väyliä kiertäessä ei tarvitsisi ylittää 
muita reittejä, jotka ovat jo olemassa. Nämä 9 väylää olisivat käytettävissä 
ympäri vuoden. Myöhemmin on mahdollisuus tuplata väylien määrä täy-
teen mittaan siten, että ne ovat käytössä vain kesäaikana, jolloin latuver-
kostoa ei sotketa. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

Liikunnanohjaaja on pyytänyt suunnitelmia ja alustavia tarjouksia muuta-
masta paikasta. 
 
Ajatus radan toteuttamisesta kahdessa osassa on saanut positiivisen vas-
taanoton suunnittelijoilta, se on koettu hyväksi ja järkeväksi. Suunnittelu-
vaiheessa pystytään tekemään radasta monen tasoisia käyttäjiä palveleva 
kokonaisuus. Hyvään suunnitteluun kannattaa panostaa, näin kaikki asiat 
tulevat huomioitua. 
 
Rehtorin päätösehdotus:  
Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kuntalaisaloite fris-
beegolfradan saamiseksi Ypäjän kunnan alueelle on perusteltu ja kanna-
tettava hanke. 
Edelleen sivistyslautakunta esittää tulevien vuosien talousarvioon määrä-
rahaa hankkeen toteuttamiseen (tarve selviää myöhemmin saatujen tar-
jousten pohjalta). 
 
Päätös:  
Päätösehdotus hyväksyttiin.” 
-- 
 
”Kuntaan on saapunut kuntalaisaloite.fi -palvelun kautta 6.3.2017 aloite 
frisbeegolfradan rakentamisesta Pertunkaaren liikuntakeskuksen yhtey-
teen. 
 
Aloitteessa todetaan Forssaan, Jokioisille ja Tammelaan rakennetun fris-
beegolfradat. Lisäksi todetaan, että Ypäjällä on varsinkin kouluikäisistä 
innostusta lajin harrastamiseen, mutta pelaamista vaikeuttaa oman radan 
puuttuminen. Aktiviteettien lisäämisen kunnan alueella todetaan mahdolli-
sesti lisäävän nuorison viihtyvyyttä ja näin edesauttavan ikäluokkien jää-
mistä paikkakunnalle. Mahdollisesti rakennettavan radan käytön nähdään 
mahdollistavan kunnan näkyvyyden lisääntymistä osaltaan eri yhteyksissä 
mm. järjestämällä paikallisten liikuntaseurojen kanssa tai seutukunnallisesti 
lajikilpailuja. Ratahanke on tämän jälkeen kunnassa edennyt. 
 
Kunnanhallituksen 24.3.2017 41 § päätöksen mukaisesti aloite lähetettiin 
sivistyslautakunnan käsiteltäväksi. 
 
Päätösehdotus:  
Aloitteen eteneminen merkitään tiedoksi.  
Sivistystoimiala varaa hankkeen rahoituksen investointimäärärahoihinsa 
seuraavan talousarvion valmistelun yhteydessä ja selvittää ohessa tarvitta-
vat hankerahoitusvaihtoehdot päätöksensä mukaisesti. 
 
Päätös: 
Päätösehdotus hyväksyttiin. Lisäksi sivistystoimiala neuvottelee hankkeen 
toteuttamisesta Ypäjän Yrittäjät ry:n kanssa.” 
-- 
 
Ratahanke on hyväksytty valtuustossa 14.12.2017 § 247 vuosien 2018-
2021 investointisuunnitelmassa toteutettavaksi vaiheittain vuosina 2018 ja 
2019. Vaikka aloite on kunnanhallituksen ja sivistyslautakunnan toimival-
lassa, on hanke euromääräisesti suuri investointi jakautuen useammalle 
vuodelle. Aloitteen loppuun käsittelystä päättää täten valtuusto. 
 
Päätösehdotus: 
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Kunnanhallitus esittää 15.2.2018 kokoontuvalle valtuustolle aloitetta lop-
puun käsitellyksi. 
 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.” 

  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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KV 6 § Aloite: Ilotulitusrajoitteiden asettaminen 

 
Aiempi käsittely: KV 14.12.2017 61 § 
 KH 18.1.2018 16 § 
  
Selostus: ”Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Jenni Mäntynen luki ääneen ja 

jätti valtuuston puheenjohtaja Jari Hepomaalle Jenni Mäntysen, Juha 
Lundströmin, Pirjo-Riitta Palosen ja Pirkko Herdin allekirjoittaman aloitteen 
ilotuliterajoitusten asettamiseksi. Liite 20. 
 
Päätös: Aloite lähetetään valtuuston työjärjestyksen 5 §:n mukaisesti val-
misteluun.” 
-- 
 
Valtuustoaloitteen tullessa käsittelyyn vuoden 2017 valtuuston viimeisessä 
kokouksessa, ei kunnanhallitus ennättänyt käsitellä sitä omien kokousai-
kataulujensa puitteissa ennen vuodenvaihdetta. 
 
Valtuuston työjärjestyksen 5 §:n 2. momentin mukaisesti valtuusto voi 
erikseen päättää, miten asia on valmisteltava. Kunnanjohtaja totesi val-
tuustolle hallituksen istuvan seuraavan kerran vasta tammikuussa 2018, 
jolloin aloitetta ei ennätetä käsitellä ennen uutta vuotta. Valtuusto näki 
aloitteen käsittelyn tammikuun kunnanhallituksessa riittävänä, ottaen 
huomioon sen perusajatuksen ulottumisesta vuodenvaihteisiin kunnassa 
yleisemminkin. 
 
Ypäjän kunta julkaisi torstaina 28.12.2017 kuitenkin tiedotteen, jossa se 
suositteli ja vetosi kunnan alueella vuodenvaihdetta juhliviin, jotta nämä 
pidättäytyisivät täysin ilotulitteiden ampumisesta hevostallien ja -alueiden 
läheisyydessä. 
 
Kunnalla on teoreettinen mahdollisuus rajoittaa tai kieltää ilotulitteiden 
käyttö alueillaan. Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn 
turvallisuudesta säätää paikallisten olosuhteiden huomioon ottamisesta 
ilotulitteiden käytöstä. Sen 92 §:n mukaan pelastusviranomainen voi antaa 
ilotulitteiden käyttöä koskevia paikallisista olosuhteista johtuvia, pelastus-
toimen aluetta tai sen osaa koskevia yleisiä määräyksiä. Näissä määräyk-
sissä pelastusviranomainen voi kieltää ilotulitteiden käytön pelastustoimen 
alueella sellaisissa paikoissa, joissa käytön voidaan katsoa aiheuttavan 
erityistä vaaraa. 
 
Tällaisen kiellon valvominen käytännössä kunnan kaikkien hevostallien ja -
alueiden osalta on mahdotonta, etenkin ajankohtana, jolloin viranomaisten 
resurssit ovat sidottuja. Myöskään kunnalla ei ole resurssia valvoa kiellon 
noudattamista. Kieltojen sijasta vetoomukset ja vuodenvaihteen juhlijoiden 
kaikkinaisen tietouden lisääminen ilotulitteiden aiheuttamasta oireilusta ja 
haitasta hevosille ja muille eläimille tulee olla toiminnan lähtökohtana. 
 
Päätösehdotus: 
1. Kunta panostaa jatkossa eri toimenpitein tiedottamiseen ja valistuk-

seen ilotulitteiden aiheuttamasta oireilusta ja haitasta hevosille ja muil-
le eläimille vuodenvaihteiden läheisyydessä sekä vetoaa juhlijoihin, jot-
ta nämä pidättäytyisivät täysin ilotulitteiden ampumisesta hevostallien 
ja -alueiden läheisyydessä. 

2. Asiaa ei valmistella laajemmin. Kunnanhallitus esittää 15.2.2018 ko-
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koontuvalle valtuustolle aloitetta loppuun käsitellyksi. 
 

Päätösehdotus: Päätösehdotus hyväksyttiin.” 
  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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KV 7 § Siirtyminen yhtenäiskouluun Ypäjän kunnassa  
 
Aiempi käsittely: SIVLA 29.10.2014    63 §  

12.11.2014    65 §  
12.10.2017    64 § 
29.11.2017    75 § 
17.1.2018        8 § 
31.1.2018      16 § 

Ypäjän koulutoimessa yhtenäiskouluun siirtyminen 
Ypäjän koulutoimen strategia 
Ypäjän kunnan strategia 2017-2021 
Levän koulun sulkeminen 
Kouluverkkomuutokset 1.8.2018 ja 1.8.2019 
Ypäjänkylän kannanotto kouluverkon muutokseen 

 

 KH 25.11.2014  162 § 
(3.3.2015       43 §) 
(7.9.2015     117 §) 
(20.10.2015 139 §) 
 
3.11.2015    147 § 
(8.8.2017     136 §) 
 
(31.8.2017   179 §) 
(2.11.2017   223 §) 
(21.11.2017 238 §) 
4.12.2017    247 § 
                  
                    248 § 
 
6.2.2018        28 § 

Ypäjän koulutoimen strategia 
(Kunnan strategiatyön jatko ja aikataulusta sopiminen) 
(Kunnan strategiapäivä) 
(Kunnan strategiatyön eteneminen, sen jatko ja aikatau-
lusta sopiminen. Strategiatyön loppuunsaattaminen) 
Ypäjä 2020, visio ja kuntastrategia 
Kuntastrategiatyön toimeenpano valtuustokaudella 2017-
2021 
Ilmoitusasiat 
Talousarvio 2018 
Talousarvio 2018 
Talousarvio 2018, taloussuunnitelma 2018-2020, 
investointisuunnitelma 2018-2021 
Ypäjän kunnan strategia 2018-2021 ja toimeenpano-
ohjelma 2018 

Siirtyminen yhtenäiskouluun Ypäjän kunnassa 

 

 KV 18.12.2014    20 § 
(5.3.2015         5 §) 
(11.6.2015     13 §) 
12.11.2015    21 § 
14.12.2017    58 § 
 
                      59 § 

Ypäjän koulutoimen strategia 
(Kunnan strategiatyön jatko ja aikataulusta sopiminen) 
(Muut esille tulevat asiat) 
Ypäjä 2020, visio ja kuntastrategia 
Talousarvio 2018, taloussuunnitelma 2018-2020, 
investointisuunnitelma 2018-2021 
Ypäjän kunnan strategia 2018-2021 ja toimeenpano-
ohjelma 2018 

 

 YTTMK 17.11.2017      8 § 
                        9 §  

Ypäjän kunnan strategian päivitys 2018-2021 
Ypäjän kunnan talouskatsaus 

 MUUT 16.9.2014 Kuntalaiskuuleminen 

  22.9.2014 Alakoulujen henkilöstön kuulemis- ja keskustelutilaisuus 

  12., 15., 21.9.2017 Strategia 2018-2021 kuntalaisille avoimet ohjausryhmät 

  31.10.2017 Valtuuston strategiaseminaari 

  24.1.2018 Kuntalaiskuuleminen 

  24.1.2018 Nuorisovaltuuston lausunto alakoulujen lakkauttamisesta 

    

Selostus: 

 
 
  

”Selostuksessa on kuvattu kouluverkkokysymyksen kokonaiskäsittely Ypäjän 
kunnassa vuodesta 2014 alkaen ja sen käsittelyvaiheet eri kunnallisissa toimie-
limissä, vaikuttamistoimielimissä sekä muilla foorumeilla. Kouluverkkomuutok-
sen suunnittelun lähtökohta on ollut yhtäältä oppilasmäärien negatiivinen kehi-
tys kunnan alueella oppilasennusteittain ja toisaalta samanaikainen kunnan 
talouden tilanteen heikentyminen odotettua nopeammin. Kouluverkkomuutos 
on ollut lisäksi keskeinen osa kunnan kulloistakin strategiasuunnittelua, mitä on 
tarkoituksenmukaisimmilta osiltaan kuvattu alla. 

 
SIVISTYSLAUTAKUNTA (SIVLA) 29.10.2014 63 § 
 
”Kunnan koulutoimessa on perusteltua siirtyä neljän koulukiinteistön yllä-
pitämisestä ja perusopetuksen järjestämisestä neljässä koulussa hallinnollisesti 
yhteen kouluun (= yhtenäiskoulu), joka toimii kahdessa eri koulukiinteistössä 

(nykyiset Perttulan ja Kartanon koulukiinteistöt). Rakentamiseen ei ole perus-
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teltua panostaa resursseja tässä taloudellisessa tilanteessa. 
 
Perustelut esitykselle: 
 
1. Oppilasmäärä on edelleen laskusuunnassa, nykyisen ennustejakson aikana 
lasku on 30 oppilaan suuruusluokkaa (lukuvuosittainen vaihtelu on suuri, oppi-
laita on lv 2013-2014 233 oppilasta ja ennustejakson viimeisenä lukuvuotena 
2020-21 201 oppilasta). Oppilaita on keskimäärin 22 oppilasta luokka-asteella. 
Tämä oppilasmäärä on niin alhainen, ettei ole tarvetta useamman koulun yllä-
pitämiselle. 
Oppilasmäärä edellyttää teoriassa vain yhtä perusopetusryhmää (erityisesti 
Kartanon koulussa) lähes kaikissa reaaliaineissa, mutta tällä hetkellä joudutaan 
jakamaan ikäluokat kahteen perusopetusryhmään. Kahteen perusopetusryh-
mään jakaminen on välttämätöntä vasta oppilasmäärän ollessa selvästi yli 25 
oppilasta. 
Vaihtoehtona yhtenäiskoululle on Kartanon koulun opettajien määrän vähen-
täminen (yt-neuvottelut, irtisanominen) oppilasryhmien yhdistämisen kautta. 

 
2. Levän ja Ypäjänkylän koulussa on yhdysluokat 3-6 eli neljä ikäluokkaa yh-
dessä opetusryhmässä. Opettajan (ja koulunkäynnin ohjaajan) aika ei riitä 
huomioimaan kaikkia oppilaita. Oppilailla on keskittymisen ja oppimisen vai-
keuksia aikaisempaa enemmän (tai ongelmat tulevat esille nykyisin helpom-
min). Neljän luokan yhdysluokat eivät ole opetuksellisesti ja pedagogisesti 
mahdollisia oppilaan näkökulmasta tarkasteltuna. 
Vaihtoehtona on 5.-6. lk:n oppilaiden opetuksen järjestäminen koko kunnassa 
yhdessä koulussa (käytännössä Kartanon koulussa, koska oppilaat eivät mah-
du Perttulan kouluun) TAI Levän ja Ypäjänkylän kouluille on perustettava kol-
me perusopetusryhmää 1-2, 3-4 ja 5-6 (käytännössä kummallekin koululle lisä-
tään opetustuntiresurssia ja palkataan yksi luokanopettaja lisää). 

 
3. Kuntien yhteistyön lisääntyessä (tai kuntaliitokset) tulevat johtamaan suurel-
la todennäköisyydellä pienten yksiköiden lakkauttamisiin, ELLEI kunta valmis-
taudu tilanteeseen ja tee tarvittavia rakenteellisia muutoksia ennen mahdollisia 
yhteistyöneuvotteluja.  
JOS Ypäjän kunnan koulutoimi on rakennettu yhtenäiskouluksi ja nykyisessä 
Kartanon koulussa toimii yhtenäiskoulun 5.-9. luokat, yhtenäiskoulu saa jatkaa 
toimintaansa (todennäköisesti!). Näin nykyisen Ypäjän kunnan alueen oppilaille 
pystytään jatkossakin antamaan koko peruskouluopetus esikoulusta perusope-
tuksen päättöarviointiin asti. Nuoret siirtyvät vasta toisen asteen oppilaitoksiin 
pois Ypäjältä.    

 
4. Siirtyminen yhtenäiskouluun vähentää opetukseen tarvittavaa tuntimäärää 
merkittävästi.  Lukuvuonna 2013-2014 koulujen opetukseen käyttämä koko-
naistuntimäärä on 529 tuntia ja lukuvuonna 2014-2015 tarvittava tuntimäärä on 
550 tuntia. Siirtyminen yhtenäiskouluun pudottaa tarvittavan tuntimäärän 490 
tuntiin eli tarvittava tuntimäärä vähenee vähintään 40 tuntia. Tuntimäärän vä-
heneminen vastaa kahden opettajan tehtävän vähenemistä. Tuntimäärä on 
todennäköisesti alhaisempi kuin edellä on arvioitu, koska ikäluokkia voidaan 
opettaa yhdessä opetusryhmässä enemmän kuin tällä hetkellä opettajien työl-
listymisen helpottuessa ikäluokkien ollessa yhdessä toimipisteessä. 

 
5.  Uusien opetussuunnitelmien voimaantullessa 1.8.2016 alkaen ruotsin kielen 
opettaminen alkaa 6. luokalla. Ruotsin kielen opetusjärjestelyjen kannalta on 
kustannusten kannalta hyvä, mikäli kaikki kuudesluokkalaiset ovat yhdessä 
koulussa (Kartanon koululla), eikä kolmella alakoululla. Muutoin joudutaan jär-
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jestämään opetusta kaikilla kouluilla tai oppilaat kuljettamaan yhteen kouluun. 

 
6. Kaikilla kouluilla tulee olla toiminnasta vastaava johtaja. Tällä hetkellä meillä 
on neljä koulunjohtajaa. Koko yhtenäiskoulua johtaa virkarehtori ja toisessa 
toimipaikassa tarvitaan sen päivittäisestä toiminnasta vastaava apulaisrehtori. 
Koulutoimen hallinto kevenee yhtenäiskoulun myötä kahden koulunjohtajan 
resurssin verran. 

 
7. Kunnan opetustoimesta vastaavan henkilöstön määrä vähenee kahdella 
opettajalla ja kahdella koulunkäynnin ohjaajalla. On huomioitava, että ketään 
toistaiseksi kunnan palveluksessa olevaa viran- tai toimenhaltijaa ei tarvitse 
irtisanoa. 

 
8. Erityisopetusta tarvitsevat oppilaat hyötyvät keskittämisestä. Erityis-
opettaja/erityisopettajat ovat oppilaiden saatavilla kaikkina koulupäivinä. 
 

9. Kuljetusreitit on suunniteltava ja kuljetuksista pyydetään tarjoukset. Koulujen 
aloitusajat voidaan porrastaa, mikäli se on tarpeen kuljetusjärjestelyjen helpot-
tamiseksi. Koulukuljetukset tulevat kustantamaan enemmän kuin tällä hetkellä, 
mutta tätä ei pysty etukäteen arvioimaan. 

 
10. Yhtenäiskouluun siirtymisestä syntyviä säästöjä (ilman kuljetuskustannus-
vaikutuksia): 

 
a) Opetustuntien määrän väheneminen (= opettajien määrän väheneminen)
 70 000 € 
b) Koulunkäynnin ohjaajien määrän väheneminen  
 30 000 € 
c) Johtamisjärjestelmän keveneminen   
 12 000 € 
d) Kiinteistöjen määrän väheneminen (slogan: ”Panostus opetukseen, ei sei-
niin!”)  60 000 € + lisäksi (mahdolliset) myyntitulot 
 
yht. 172 000 € 

 
11. Kartanon koululla järjestettiin kouluverkkoa koskeva informaatio- ja kuule-
mistilaisuus ti 16.9.2014 klo 18. Paikalla oli alle 50 kuntalaista, joista n. 20 oli 
sivistyslautakunnan ja valtuuston jäseniä. Rehtori on pitänyt alakoulujen vaki-
tuisen opetushenkilöstön kanssa kuulemis- ja keskustelutilaisuuden 22.9.2014. 

 
12. Ypäjänkylälle tulee järjestää peli- ja luistelukenttä koulun lakkauttamisen ja 
koulukiinteistön myymisen jälkeen yhteistyössä kyläyhdistyksen kanssa. Koulu-
teiden vaarallisuus tulee myös arvioida uudelleen ja tehdä mahdolliset muutok-
set ja lisäykset vaarallisuuksiin koulujen sulkemisten yhteydessä. 

 
13. Sivistyslautakunta valmistelee koulutoimen johtosäännön sen jälkeen, kun 
kunnanvaltuusto on tehnyt päätöksen kunnan uudesta strategiasta, mihin liittyy 
sivistystoimen osuus mukaan lukien koulujen määrä ja luokkien sijoittaminen 
jäljellä oleviin kouluihin. 

 
14. Yhtenäiskouluun siirtyminen on perusteltua toteuttaa lukuvuoden 2017-
2018 alusta alkaen, koska tässä vaiheessa alakoulujen luokkakohtainen oppi-
lasmäärä ei edellytä kahta perusopetusryhmää (nykyisten ennusteiden mu-

kaan). Tällöin Perttulan koulun tilat riittävät paremmin koululle sijoitetuille 
opetusryhmille. 
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15. Liitteenä on opetushallituksen kokoama yhteenveto Ypäjän kunnan ja naa-
purikuntien perusopetuksen oppilaskohtaisista käyttökustannuksista vuodelta 
2012. Yhteenvetoon on jaettu kustannukset myös toiminnoittain. 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. 
 

16. Liitteenä on rehtorin kokoama yhteenveto Kartanon koulun ja naapurikun-
tien yläkoulujen opetusryhmien oppilasmääristä. Kuntien/koulujen ja koulujen 
sisällä luokkien välillä on melko suuriakin eroja. Kaiken kaikkiaan yläkoulujen 
oppilasmäärät ovat melko alhaiset myös naapurikunnissa. 

 
17. Asiasta on pyydetty koulujen ja Ypäjän OAY:n lausunto. Saapuneet lau-
sunnot ovat esityslistan liitteinä. 
 
Rehtorin päätösehdotus: 
Sivistyslautakunta keskustelee tässä kokouksessa kouluverkkoasiasta (mm. 
kustannusvertailusta ja vierailusta Perttulan koululla) ja päättää asiasta seu-
raavassa kokouksessa 12.11.2014. 

 
Päätös: Sivistyslautakunta tutustui Perttulan koulun tiloihin ennen kokoustaan 
ja päätti tutustua Kartanon koulun tiloihin keskiviikkona 5.11.2014 klo 17. Kes-
kusteltiin rehtorin esityksestä yhtenäiskouluun siirtymisestä ja hänen esittämis-
tään perusteluista. Lisäselvityksiä seuraavaan kokoukseen tarvitaan mm. luok-
ka- ja ryhmäjaoista sekä hallinnon kustannuksista. 

 
 
SIVLA 12.11.2014 65 § 
 
”Kunnan koulutoimessa on perusteltua siirtyä neljän koulukiinteistön yllä-
pitämisestä ja perusopetuksen järjestämisestä neljässä koulussa kahteen kou-
luun. Koulutoimi järjestetään ’yhtenäiskoulumallin’ mukaisesti niin, että opetus-
ta annetaan kahdessa eri koulukiinteistössä (nykyiset Perttulan ja Kartanon 
koulukiinteistöt). Rakentamiseen ei ole perusteltua panostaa resursseja tässä 
taloudellisessa tilanteessa ja näillä oppilasennusteilla. 

 
Perustelut esitykselle: 
 

1. Oppilasmäärä on edelleen laskusuunnassa, nykyisen ennustejakson aikana 
lasku on 30 oppilaan suuruusluokkaa (lukuvuosittainen vaihtelu on suuri, oppi-
laita on lv 2015-2016 240 oppilasta ja ennustejakson viimeisenä lukuvuotena 
2020-21 204 oppilasta). Oppilaita on keskimäärin 23 oppilasta luokka-asteella. 
Tämä oppilasmäärä on niin alhainen, ettei ole tarvetta useamman koulun yllä-
pitämiselle. 

 
Keskimääräinen oppilasmäärä edellyttää teoriassa vain yhtä perusopetusryh-
mää lähes kaikissa reaaliaineissa, mutta tällä hetkellä ikäluokat on jaettu kah-
teen perusopetusryhmään. Kahteen perusopetusryhmään jakaminen on vält-
tämätöntä vasta oppilasmäärän ollessa yli 25 oppilasta. 

  
Liitteenä kunnan opetusryhmien määrät, mikäli siirrytään kahteen kouluun ny-
kyisten ennusteiden pohjalta (perusteena oppilasmäärän ollessa yli 25 oppilas-
ta, perustetaan kaksi opetusryhmää). 
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2. Levän ja Ypäjänkylän koulussa on yhdysluokat 3-6 eli neljä ikäluokkaa yh-
dessä opetusryhmässä. Opettajan (ja koulunkäynnin ohjaajan) aika ei riitä 
huomioimaan kaikkia oppilaita. Oppilailla on keskittymisen ja oppimisen vai-
keuksia aikaisempaa enemmän (tai ongelmat tulevat esille nykyisin helpom-
min). Neljän luokan yhdysluokat eivät ole opetuksellisesti ja pedagogisesti 
mahdollisia oppilaan näkökulmasta tarkasteltuna. 
 
Vaihtoehtona on 5.-6. lk:n oppilaiden opetuksen järjestäminen koko kunnassa 
yhdessä koulussa (käytännössä Kartanon koulussa, koska oppilaat eivät mah-
du toistaiseksi Perttulan kouluun) TAI Levän ja Ypäjänkylän kouluille on perus-
tettava 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 tuntimäärää 
merkittävästi.  Lukuvuonna 2013-2014 koulujen opetukseen käyttämä koko-
naistuntimäärä on 529 tuntia ja lukuvuonna 2014-2015 tarvittava tuntimäärä on 
532 tuntia (tuntikehyspäätöksestä 24.9.2014 on jäänyt Kartanon koulun opetta-
jien erityistehtävät pois). Siirtyminen yhtenäiskouluun pudottaa tarvittavan tun-
timäärän lähivuosina 490 tuntiin eli tuntimäärä vähenee vähintään 40 tuntia. 
Tuntimäärän väheneminen vastaa kahden opettajan tehtävän vähenemistä. 
Tuntimäärä on todennäköisesti alhaisempi kuin edellä on arvioitu, koska ikä-
luokkia voidaan opettaa yhdessä opetusryhmässä enemmän kuin tällä hetkellä 
opettajien 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 kou-
lussa (Kartanon koululla), eikä kolmella alakoululla. Muussa tapauksessa ruot-
sin kielen opetus järjestetään kaikilla alakouluilla. Kuudesluokkalaisten siirtä-
minen Kartanon koululle lisää kustannuksia, kun oppilaat siirtyvät pääosin Kar-
tanon koulun aineenopettajien opetukseen. Kartanon koulun opetustuntien 
noususta puolet kompensoituu Perttulan koulun yhdysluokan poistumisella, 
mikä vähentää yhdysluokasta aiheutuvien jakotuntien poistumisen kautta Pert-
tulan koulun kokonaistuntimäärää 10 tunnilla. 

 
5. Kaikilla kouluilla tulee olla toiminnasta vastaava johtaja. Tällä hetkellä kun-
nassa on neljä koulunjohtajaa. Koulujen yhdistämisen jälkeen Kartanon koulua 
johtaa edelleen virkarehtori ja Perttulan koulussa on luottamustoiminen koulun-
johtaja. Molemmissa kouluissa on varajohtajansa. Koulutoimen hallinto keve-
nee koulujen yhdistämisen kautta kahden koulunjohtajan resurssin verran. 

 
6. Kunnan opetustoimesta vastaavan henkilöstön määrä vähenee kahdella 
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 tarvittava 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 kuljetusjärjestelyjen helpot-
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tamiseksi. Koulukuljetukset tulevat kustantamaan 50 000 euroa nykyistä 
enemmän (koulutoimensihteerin arvio). 

 
9. Yhtenäiskouluun siirtymisestä syntyvä säästöarvio: 
 

a) Opetustuntien määrän väheneminen (= opettajien määrän väheneminen) 
                                                                                                 +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 kuule-
mistilaisuus ti 16.9.2014 klo 18. Paikalla oli alle 50 kuntalaista, joista n. 20 oli 
sivistyslautakunnan ja valtuuston jäseniä. Rehtori on pitänyt alakoulujen vaki-
tuisen opetushenkilöstön kanssa kuulemis- ja keskustelutilaisuuden 22.9.2014. 

 
11. Yhtenäiskouluun siirtyminen on perusteltua toteuttaa nykyisillä oppilasen-
nusteilla lukuvuoden 2019-2020 alusta, koska tässä vaiheessa alakoulujen 
luokkakohtainen oppilasmäärä ei edellytä kahta perusopetusryhmää. Tällöin 
Perttulan koulun tilat riittävät paremmin koululle sijoitetuille 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 naa-
purikuntien perusopetuksen oppilaskohtaisista käyttökustannuksista vuodelta 
2012. Yhteenvetoon on jaettu kustannukset myös toiminnoittain. 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 naapurikun-
tien yläkoulujen opetusryhmien oppilasmääristä. Kuntien/koulujen ja koulujen 
sisällä luokkien välillä on melko suuriakin eroja. Kaiken kaikkiaan yläkoulujen 
oppilasmäärät ovat melko alhaiset myös naapurikunnissa.   
 

14. Asiasta on pyydetty koulujen ja Ypäjän OAY:n lausunto. Lausunnot ovat 
liitteinä. 

 
Sivistyslautakunta on tutustunut Perttulan koulun tiloihin 29.10.2014 ja Karta-
non koulun tiloihin 5.11.2014. 

 
Rehtorin päätösehdotus: 
Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle edelleen kunnanvaltuustolle esi-
tettäväksi kunnan strategiaan koulutoimen osalta kahteen kouluun siirtymistä 
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1.8.2019 alkaen yllä olevan selvityksen pohjalta, mikäli oppilasmäärissä ja -
ennusteissa ei tapahdu oleellista nousua lähivuosina. 

 
Edelleen sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle edelleen kunnanvaltuus-
tolle esitettäväksi perusopetuksen 6. luokan siirtämistä yläkoulun yhteyteen ja 
aineopetukseen 1.8.2015 alkaen. Perusteena siirrolle on uuden opetussuunni-
telman 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 aineopetukseen ei 
tehdä ennen kahteen kouluun siirtymistä 1.8.2019 alkaen. 

 
Puheenjohtaja totesi, että asiasta on tehty esittelijän päätösehdotuksesta poik-
keava esitys, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja teki ni-
menhuutoäänestysesityksen, jossa esittelijän ehdotusta kannattavat äänestä-
vät JAA ja Juha Mäenpään esitystä kannattavat äänestävät EI. Äänestysesitys 
hyväksyttiin. 

 
Suoritetussa äänestyksessä annettiin yhdeksän ääntä, jotka jakautuivat neljä 
JAA ääntä ja viisi EI ääntä.  Äänestyspöytäkirja on pöytäkirjan liitteenä (LIITE 
7). 

 
Puheenjohtaja totesi äänestyksen jälkeen, että Juha Mäenpään ehdotus hy-
väksyttiin, ja sivistyslautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle edelleen kun-
nanvaltuustolle esitettäväksi kunnan strategiaan koulutoimen osalta kahteen 
kouluun siirtymistä 1.8.2019 alkaen yllä olevan selvityksen pohjalta, mikäli op-
pilasmäärissä 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).” 
 
KUNNANHALLITUS (KH) 25.11.2015 162 § 
Selostusosa edeltävän SIVLA:n kokouksen 12.11.2014 65 § mukainen. 
 
”Kj:n esitys: 
 
Kunnanhallitus hyväksyy sivistyslautakunnan kokouksessaan 12.11.2014 § 65 
tekemän päätöksen ja esittää sen edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi. Liitteet 
40 ja 41. 
 
Päätös: Kunnanhallituksen varajäsen Elina Hirvonen teki varajäsen Jenni Män-
tysen kannattamana esityksen, että siirtyminen kahteen kouluun ja 6. luokka-
laisten siirtyminen yläkouluun ja aineopetukseen tapahtuisi 1.8.2016. 

 
Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kunnanjohtajan esityksestä ja sivistyslauta-
kunnan päätöksestä poikkeava esitys, joten asiasta tuli äänestää ja teki äänes-
tysesityksen: äänestys suoritetaan nimenhuutoäänestyksenä siten, että ne 
jotka kannattavat kunnanjohtajan ehdotusta vastaavat JAA ja ne, jotka kannat-
tavat Elina Hirvosen tekemää ja Jenni Mäntysen kannattamaa esitystä vastaa-
vat EI. Äänestyspöytäkirja on pöytäkirjan liitteenä 42. Seuranneessa nimen-
huutoäänestyksessä annettiin 4 JAA ääntä ja 3 EI ääntä, joten puheenjohtaja 
totesi kunnanjohtajan ehdotuksen tulleen päätökseksi. 

 
Kunnanhallituksen puheenjohtaja totesi olevansa jäävi ja poistui kokouksesta 
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pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Paikalla oli varajäsen Juhani Kau-
nela.” 

 
 
KUNNANVALTUUSTO (KV) 18.12.2014 20 § 
Selostusosa edeltävän SIVLA:n kokouksen 12.11.2014 65 § ja 
KH:n 25.11.2015 162 § mukainen. 
 
”Päätös: Valtuutettu Jari Hepomaa teki valtuutettu Pirjo-Riitta Palosen kannat-
tamana esityksen, että kunnanvaltuusto ei hyväksy kunnanhallituksen päätös-
ehdotusta ja Ypäjän kunnan sivistyslautakunnan päätöstä vaan koulustrategia 
valmistellaan Ypäjän kunnan koko strategian yhteydessä valtuuston työskente-
lynä. 

 
Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kunnanhallituksen ja sivistyslautakunnan 
päätöksestä poikkeava esitys, joten asiasta tuli äänestää ja teki äänestysesi-
tyksen: äänestys suoritetaan nimenhuutoäänestyksenä siten, että ne jotka 
kannattavat kunnanhallituksen päätösehdotusta vastaavat JAA ja ne, jotka 
kannattavat Jari Hepomaan tekemää ja Pirjo-Riitta Palosen kannattamaa esi-
tystä vastaavat EI. Äänestyspöytäkirja on pöytäkirjan liitteenä 22. Seurannees-
sa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 9 JAA ääntä ja 12 EI ääntä, joten pu-
heenjohtaja totesi valtuutettu Jari Hepomaan ehdotuksen tulleen päätökseksi. 
Valtuutettu Markku Leppälahti totesi olevansa jäävi ja poistui kokouksesta py-
kälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Paikalla oli varajäsen Niina Laakso-
nen (klo 18.10-18.30).” 
 

 
(KH 3.3.2015       43 §) 
(KV 5.3.2015         5 §) 
(KV 11.6.2015     13 §) 
(KH 7.9.2015     117 §) 
(KH 20.10.2015 139 §) 

 
Kokoukset käsittelivät strategiatyön aikatauluttamista ja strategiaseminaarien 
järjestelyjä. Näiden sisältö on tarpeellisilta osiltaan sisällytetty KH 3.11.2015 
147 § selostukseen sekä tämän KH 6.2.2018 viranhaltijan selostukseen ennen 
päätösehdotusta. 

 
KH 3.11.2015 147 § 
 
”Kokouksessaan 20.10.2015 kunnanhallitus siis päätti valtuuttaa viraston johto-
ryhmää saattamaan Ypäjän kuntastrategian ja vision Ypäjä 2020 päätökseen. 
Johtoryhmä kokoontui 22.10.2015 ja sopi strategiatyön aihepiirien tehtäväjaos-
ta johtoryhmän jäsenten kesken. Seuraava johtoryhmän kokous pidettiin 
26.10.2015. Johtoryhmän näkemys strategiatyöstä linjauksineen ja asetetusta 
visiosta Ypäjä 2020 oli yhteneväinen. Viimeistelyvaihe ja lopputulos on näin 
ollen käsittelyssä kunnanhallituksen kokouksessa 3.11.2015. Kunnanhallituk-
sesta asia etenee valtuustoon. 

 
Kuntalain näkökulma 
 
Kuntastrategiaa on uudessa, 1.6.2017 voimaanastuvassa Kuntalain 37 §:ssä 
esitetty ja lainsäätäjä lähtee siitä, että valtuustot kunnissa päättävät kunnan 
toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. 

 
Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista 



YPÄJÄN KUNTA   PÖYTÄKIRJA s. 21 
Kunnanvaltuusto   15.2.2018  1/2018 
 

 

Pöytäkirjan tarkastus: 

toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien toteut-
tamiseen. Toteutuminen ja seuranta jatkossa muodostuvat myös tärkeiksi. Niin 
ikään kuntastrategian ottamisesta huomioon kunnan talousarvion ja -
suunnitelman laatimisessa säädetään 110 §:ssä. Kuntastrategiaa tarkistetaan 
vähintään kerran valtuuston toimikaudessa. 
 
Koska Ypäjän visio on ajoitettu vuoteen 2020 ja strategiatyö tehty viiden vuo-
den ajanjaksolle, on ollut syytä tarkastella tilannetta myös muuttuvan lainsää-
dännön valossa. Varmalta vaikuttaa se, että uuden valtuustokauden alkaessa 
1.6.2017 työnsä aloittava uusi valtuusto tulee ottamaan puolestaan ainakin 
kerran toimikautensa aikana strategiatyön tarkasteltavakseen. 

 
Lähtökohta strategiatyölle 

 
Tiedostettua on se, että tunnemme kuntamme taustat, tunnemme sen heik-
koudet ja vahvuudet, uhkatekijät ja mahdollisuudet, joten näiden asioiden esille 
ottaminen olisi vain vanhan kertausta. Siksi Ypäjän visio 2020 määritellään 
lyhyesti ja tarkasti ja siitä ilmenee, millaisena kuntamme nähdään. Strategiatyö 
noudattaa toivottua yleispiirteisyyttä ja se merkitsee valintojen suorittamista eri 
vaihtoehtojen välillä. Työ täsmäkohdentuu neljään (4) eri tarkastelunäkökul-
maan. Näiden näkökulmien esilletuomisella on pyritty löytämään niitä ydinaja-
tuksia, joita strategiatyötapahtumissa valtuustoseminaareissa 9.4.2015 ja 
19.9.2015 on ollut esillä. 

 
Liitteenä (liite 40) on esitetty Ypäjän kunnan visio 2020 ja kuntastrategia. 
Kunnanhallitus tutustuu liitteenä olevaan Ypäjä 2020 -visioon ja strategiatyön 
eri näkökulmiin. 
 
Kj:n esitys: 
 
Kunnanhallitus esittää liitteen (liite 40) mukaisen Ypäjän kunnan vision (Ypäjä 
2020) ja johtoryhmän viimeistelemän strategiatyön valtuustolle hyväksyttäväk-
si. 
 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 

 
KV 12.11.2015 21 § 
 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 

 
SIVLA 12.10.2017 64 § 
 
”Kunnan strategiatyöryhmä esittää kunnan päättäville elimille kunnan strategi-
an tarkistamista ja päivittämistä. Strategialuonnoksesta strategiset valinnat 
(sivu 12) ja sivistystoimialan toimeenpano-ohjelmaan vuodelle 2018 ehdotetut 
laadulliset tavoitteet (sivut 15-16) ovat esityslistan oheismateriaalina. 

 
Strategialuonnoksessa on esillä useamman kerran sivistystoimialan johtajien 
tehtävien yhdistäminen: ensin kirjastotoimenjohtajan ja sivistystoimenjohtajan 
tehtävien yhdistäminen ja myöhemmin yhtenäiskoulun rehtorin, sivistystoimen-
johtajan, varhaiskasvatusjohtajan, kirjastotoimenjohtajan tehtävien kokonais-
valtainen tarkastelu. 
Nykyisen Kartanon koulun rehtorin (mihin on yhdistetty sivistystoimenjohtajan-
tehtävät) jäädessä pois virastaan luonnoksen mukaan kuntaan tulee yhtenäis-
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koulu ja koululle rehtori. Tähän tehtävään en yhdistäisi muita tehtäviä. Sivistys-
toimenjohtajan ja varhaiskasvatusjohtajan tehtävät voidaan yhdistää joko ny-
kyiselle varhaiskasvatusjohtajalle tai sitten sivistystoimenjohtajan tehtävät tule-
valle uudelle hallintovirkahenkilölle. Kirjastotoimenjohtajan tehtävät voidaan 
yhdistää sivistystoimenjohtajan tehtävät tekevälle henkilölle (en näe kovinkaan 
perusteltuna, koska saavutettavat kustannussäästöt ovat aika vähäiset kirjasto-
toiminnan menetyksen rinnalla). 

 
En hajottaisi kyläkoulujen lakkauttamisia kahdelle vuodelle. Toteutetaan ala-
koulujen yhdistäminen ja yhtenäiskouluun siirtyminen samanaikaisesti vuoden 
2019 syyslukukauden alussa. Monet asiat puoltavat samanaikaisesti siirtymistä 
mm. kuljetusjärjestelyt, kuudesluokkalaisten siirtyminen, erityisopetusjärjeste-
lyt, henkilökunnan sijoittuminen, kahden määräaikaisen opettajan palkkaus 
31.7.2019 asti.” 

 
YTTMK 17.11.2017 8 § 
 
”Kunnassa on valmisteilla strategian päivitys vuosille 2018-2021, strategian 
päivitys pohjautuu edellisellä valtuustokaudella hyväksyttyyn Ypäjän kunnan 
visioon. Päivitetyn strategian tulee aikaisempaa strategiaa paremmin ohjata 
kunnan toimintaa ja päätöksentekoa. 
 
Kunnanvaltuusto on käsitellyt strategialuonnosta lokakuun lopussa, päivitetty 
strategia hyväksytään joulukuun valtuuston kokouksen yhteydessä. Strate-
gialuonnos on esityslistan oheismateriaalina.  
  
Kunnanjohtaja Sam Vuorinen esittelee strategialuonnoksen vuosille 2018- 
2021.  
 
Esitys: Yhteistyötoimikunta merkitsee strategialuonnoksen vuosille 2018-2021 
tietoonsa saatetuksi. 
 
Päätös: Yhteistyötoimikunta merkitsi strategialuonnoksen vuosille 2018-2021 
tietoonsa saatetuksi.” 
 

 
YTTMK 17.11.2017 9 § 
 
”Ypäjän kunnan hallintokunnat ovat laatineet omat talousarvioehdotuksensa 
vuodelle 2018 ja kunnanhallitus on käsitellyt alustavaa talousarvioehdotusta 
kokouksessaan 2.11.2017.  
Talousarvion laadinnassa on aikaisempia vuosia vielä tärkeämpää talouden 
tasapainotussuunnitelman toteuttaminen. Ypäjän kunnan vuoden 2018 valtion-
osuudet vähenevät yli 600 000 €:lla joka tulisi jatkossa kattaa muita tuloja li-
säämällä ja toimintakustannuksia vähentämällä.   
 
Kunnanjohtaja Sam Vuorinen ja Pirjo-Maarit Hellman esittelevät Ypäjän kun-
nan talouskatsauksen. 
  
Esitys: Yhteistyötoimikunta merkitsee talouskatsauksen tietoonsa saatetuksi.  
 
Päätös: Yhteistyötoimikunta merkitsi talouskatsauksen tietoonsa saatetuksi.” 

 
 
SIVLA 29.11.2017 75 § 
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”Kunnan säästötoimenpiteeksi ollaan päättämässä Levän koulun sulkeminen jo 
1.8.2018 alkaen. Kunnanvaltuusto päättää talousarviosta 14.12.2017. Koulu-
toimessa on lähdetty siitä, että sekä Levän että Ypäjänkylän koulut suljetaan 
1.8.2019, ellei oppilasmäärissä tapahdu nousua. 

 
Tätä nousua ei ole näköpiirissä, jolloin sulkeminen näyttää todennäköiseltä. 
Koulut eivät ole varautuneet tähän kahdessa erässä sulkemiseen. Levällä käy-
tössä oleva vuorokurssijärjestelmä aiheuttaa reaaliaineissa parillisilla vuosi-
luokilla luokan jakamisen kahteen osaan, koska oppilaat lukevat kuluvana lu-
kuvuotena parillisen vuosikurssin osuuden. Perttulaan tulee myös yli 30 oppi-
laan kuudesluokka, mikä tulee jakaa. Käytännössä tehdään yhdysluokka 5-6, 
johon menee Levän kuudesluokkalaiset, ja Perttulan nykyinen viidesluokka 
jatkaa omana ryhmänään ensi vuonna kuudennella luokalla. Oheismateriaalina 
oppilasmäärät lukuvuonna 2018 – 2019 kouluittain sekä tilanne, jos Levän kou-
lu yhdistetään Perttulan koulun kanssa. 

 
Levän koulun sulkeminen vaikuttaa jollain tasolla kuljetusjärjestelyihin. Tavoite 
on edelleen käyttää lukuvuonna 2018 - 2019 viimeistä jäljellä olevaa optiovuot-
ta. 
 
Säästö jää pieneksi koulutoimen talousarviossa koulun lakkauttamisesta vuo-
den 2018 osalta, koska syyslukukauden pituus on vain viisi kk, mikä olennai-
sesti vaikuttaa säästön pienuuteen (laskennallinen arvio 42 000 euroa). Säästö 
toki saadaan myös kevään 2019 osalta (arvio 50 000 euroa), mikäli koulu sulje-
taan suunniteltua ajankohtaa 1.8.2019 aikaisemmin. Lisäksi säästöjä syntyy 
teknisen toimen talousarvioon kiinteistömenojen vähentymisenä ja tulopuolelle 
mahdolliset kiinteistöjen myyntitulot sekä puhtaus- ja ruokahuoltoon yhden 
työntekijän vähentymisestä aiheutuvat säästöt. 

 
Edellinen sivistyslautakunta on palkannut kaksi opettajaa määräaikaisesti 
31.7.2019 asti. Tämä pohjautui siihen olettamukseen, että kyläkoulut suljetaan 
1.8.2019. Heille järjestyy opetustunnit, vaikka Levän koulu suljetaan vuotta 
aikaisemmin. 
 
Rehtorin päätösehdotus: Sivistyslautakunta saattaa tiedokseen mahdolliset 
Levän koulun sulkemisesta aiheutuvat toimenpiteet sekä säästöt ja palaa asi-
aan kevään kokouksissa. 
 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin” 

 
 
(KH 2.11.2017   223 §) 
(KH 21.11.2017 238 §) 
KH 4.12.2017    247 § 

 
”Esitellään vuodelle 2018 talousarvioluonnos, joka on toimitettu oheismateriaa-
lina. 
 
Sekä vuoden 2016 että 2017 talousarviot ovat olleet alijäämäisiä. Valtion-
osuusennuste vuodelle 2018 on noin 600.000,00 euroa pienempi verrattuna 
vuoden 2017 talousarvioon. Valtionosuuksien pudotuksella on merkittävä vai-
kutus vuoden 2018 talousarvioluonnoksen alijäämän määrään. 
 
Toimialajohtajat ovat kuultavina kokouksessa. 
 
Päätösehdotus: 
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Kunnanhallitus asettaa säästötavoitteen talousarviovuodelle 2018 ja velvoittaa 
johtoryhmää tarkentamaan lopullisen talousarvion sen mukaisesti. Käsittelyä 
jatketaan kunnanhallituksessa 21.11.2017. 

 
Käsittelystä: 
Kunnanjohtaja ehdotti muutetusti, että kunnanhallitus asettaa 300.000,00 eu-
ron säästötavoitteen talousarviovuodelle 2018 ja velvoittaa johtoryhmää tarken-
taman lopullisen talousarvion sen mukaisesti. Käsittelyä jatketaan kunnanhalli-
tuksessa 21.11.2017. 
 
Päätös: 
Päätösehdotus hyväksyttiin. 
-- 

 
Johtoryhmä kokoontui 13.11.2017 ja kävi läpi eri toimialojen budjettivarauksia. 
Toimintatuottojen lisäyksiä ja toimintakuluista saatavia säästöjä tarkennettiin. 

 
Tarkennettu talousarvioluonnos on toimitettu oheismateriaalina. Toimiala-
johtajat ovat kokouksessa kuultavina. 
 
Kunnanhallitus toteaa johtoryhmän talousarvioehdotuksen vuodelle 2018 ja 
velvoittaa lautakunnat tarkennuksiin. Lopullinen talousarvioehdotus valmistel-
laan kunnanhallituksessa 4.12.2018. 
 
Päätösehdotus: 
Kunnanhallitus toteaa johtoryhmän talousarvioehdotuksen vuodelle 2018 ja 
velvoittaa lautakunnat tarkennuksiin. Lopullinen talousarvioehdotus valmistel-
laan kunnanhallituksessa 4.12.2018. 
 
Päätös: 
Päätösehdotus hyväksyttiin.” 
-- 

 
Talousarvion toimintatuottoja ja -kuluja on tarkennettu 21.11. tilanteesta. Mer-
kittävimmät tarkennukset: 
 
päivitetty ennuste lisää Ypäjän osalta valtionosuutta n. 47.000 euroa edelliseen 
verrattuna 
lomituspalvelujen hallinnosta vähennetään yksi lomituspalveluohjaajan toimi, 
kustannusvaikutus 39.000 euroa 
Levän koulua esitetään suljettavaksi 1.8.2018, säästövaikutus n. 42.000 euroa. 
 
Talousarvion 2018 vuosikate on 72.500 euroa, poistot 600.300 euroa ja tilikau-
den alijäämä 515.100 euroa. 
 
Tarkennettu talousarvio 2018, taloussuunnitelma 2018 – 2020 sekä investointi-
suunnitelma 2018-2021 on esityslistan liitteenä 26. 
 
Päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää vuoden 2018 talousarvion, taloussuun-
nitelman 2018-2020 sekä investointisuunnitelman 2018-2021 valtuustolle hy-
väksyttäväksi. 

 
Käsittelystä: Kunnanhallituksen puheenjohtaja ehdotti muutetusti, että kunnan-
hallitus esittää vuoden 2018 talousarvion, taloussuunnitelman 2018 – 2020 
sekä tarkennetun investointisuunnitelman 2018 – 2021 valtuustolle hyväksyttä-
väksi. 
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Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.” 

 
 
(KH 8.8.2017   136 §) 
(KH 31.8.2017 179 §) 
KH 4.12.2017   248 § 

 
”Kuntalain 37 §:n mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto 
päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. 
 
Kuntastrategiassa tulee huomioida ainakin: 

- kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen; 
- palvelujen järjestäminen ja tuottaminen; 
- kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet; 
- omistajapolitiikka; 
- henkilöstöpolitiikka; 
- kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet; 
- elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen. 

 
Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista 
toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien toteut-
tamiseen. Kuntastrategiassa tulee määritellä myös sen toteutumisen arviointi ja 
seuranta. Lisäksi kuntalain 110 §:n mukaisesti talousarvio ja -suunnitelma on 
laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan teh-
tävien hoitamiseen turvataan. Kuntastrategia tarkistetaan vähintään kerran 
valtuuston toimikaudessa. 

 
Ypäjän kunnan strategia tulee tarkastaa valtuustokaudelle 2017-2021. Käytän-
nön tavoitteena on luoda toiminta- ja johtamisjärjestelmälle kuntalain 37 §:n 
mukainen pitkän aikavälin ohjausasiakirja sisältäen konkreettisen toimintaoh-
jelman jokaiselle valtuustokauden vuodelle erikseen. Toimintaohjelma ja ta-
lousarvio laaditaan saumattomasti. Kuntastrategian oheen laaditaan valtuusto-
kaudelle kunnan markkinointi- ja viestintäsuunnitelma. Suunnitelma niin ikään 
konkretisoidaan vuosittaisessa toimintaohjelmassa. Em. kokonaisuudella kunta 
toteuttaa sekä perustoiminnassaan että markkinointiviestinnässään valtuuston-
päättämiä suuntaviivoja ja painopisteitä. Suunnitelmalla on kokonaisuudessaan 
kytkös seutukunnalliseen ja maakunnalliseen elinvoimastrategiaan. 

 
Strategiatyötä ohjaa luottamushenkilöistä koostuva ohjausryhmä, jossa on mu-
kana kunnan johtoryhmä. Mm. kuntalaisia, yrittäjiä ja eri alueellisia yhteisöjä 
kuullaan valmistelutyön aikana. 

 
Päätösehdotus: 
1. Kunnanhallitus käynnistää strategiatyön valtuustokaudelle 2017-2021 ja ni-
meää tarpeellisekseen katsomansa määrän edustajia ohjausryhmään kaikista 
valtuustoryhmistä. 
2. Kunnanhallitus kartoittaa aloitusajankohtia kaksipäiväiselle strategiatyön 
aloitukselle elo-syyskuuksi. 

 
Päätös: 
Päätösehdotus hyväksyttiin. Ohjausryhmään nimetään valtuustoryhmien pu-
heenjohtajat sekä lisäksi kunkin ryhmän asettama lisäjäsen, jonka valinnassa 
on huomioitu sukupuolten tasa-arvo. 
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2. Asian käsittelyä jatketaan kunnanhallituksessa ohjausryhmän henkilövalinto-
jen jälkeen.” 

 
-- 
 
”- Kuntastrategiatyön aloitusajankohta elo-syyskuulle 2017 

 
KH 8.8.2017 136 § päätöksen mukainen kuntastrategian ohjausryhmä on ase-
tettu: 
▪ KESK: Markku Leppälahti, Päivi Laine 
▪ KOK: Tapio Ahonen, Virve Saarikoski 
▪ SDP, VAS: Mirja Jokio, Vesa Oja 
▪ VIHR: Jenni Mäntynen, Juha Lundström 
▪ Kunnan johtoryhmä 
 
Päätös: 
Merkittiin tiedoksi.” 
 
-- 

 
Ypäjän kunnan strategian valmistelu on aloitettu ohjausryhmän johdolla 
8.9.2017, jonka jälkeen on pidetty kuulemistilaisuuksia teemoittain: 
- 12.9.2017 kyläyhdistykset 
- 15.9.2017 lapsiperheet ja nuoret 
- 21.9.2017 yrittäjyys 
Strategian valmistelu on saatettu päätökseen valtuuston strategiaseminaarissa 
31.10.2017. 

 
Päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää Ypäjän kunnan strategian 2018-2021 ja 
toimeenpano-ohjelman 2018 valtuustolle hyväksyttäväksi (liite 27). 
 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 

 
 
KV 14.12.2017 58 § 
Selostusosa edeltävän KH kokouksen 4.12.2017 247 § mukainen 
 
”Valtuusto kuulee selostuksen talousarviosta vuodelle 2018, taloussuunnitel-
masta vuosille 2018 – 2020, sekä investointisuunnitelmasta vuosille 2018 – 
2021. Materiaali on liitteenä 17. 
 
Valtuusto päättää em. asiakirjojen hyväksymisestä.” 
 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
KV 14.12.2017 59 § 
Selostusosa edeltävän KH kokouksen 4.12.2017 248 § mukainen 
 
”Kunnanvaltuusto kuulee esittelyn Ypäjän kunnan strategiasta vuosille 2018-
2021 sekä sen toimeenpanosuunnitelmasta vuodelle 2018. Materiaali on liit-
teenä 18.” 
 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 

 
 
SIVLA 17.1.2018 8 § 
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”Kunnanvaltuusto on hyväksyessään 14.12.2017 talousarvion vuodelle 2018 ja 
taloussuunnitelman vuosille 2018-2020 päättänyt jättää varaamatta määrära-
hoja Levän koulun toimintaan 1.8.2018 alkaen ja Ypäjänkylän koulun toimin-
taan 1.8.2019 alkaen. Edelleen kunnanvaltuusto on hyväksyessään samassa 
kokouksessa kunnan strategian vuosille 2018-2021 ja toimeenpano-ohjelman 
vuodelle 2018 hyväksynyt kunnan koulutoimessa siirtymisen yhtenäiskouluun. 
 
Alustavan suunnitelman mukaan kahden kyläkoulun lakkauttamisella saavute-
taan ilman kiinteistökustannuksia 200 000 euron kustannusten väheneminen. 
Tämän lisäksi kunnan kokonaiskustannukset pienenevät koulujen lakkauttami-
sista johtuen kiinteistöjen ylläpitokustannusten poisjäämisellä sekä kiinteistöjen 
mahdollisen myynnin kautta, mikäli kunnalla ei ole tarvetta siirtää kiinteistöjä 
muuhun kunnan käyttöön. Puhtaus- ja ruokapalvelun kautta syntyy myös sääs-
töjä, kun ei kiinteistöjä tarvitse siistiä, eikä järjestää ruoankuljetusta ja -jakelua 
lakkautettaville kouluille. 

 
Koulutoimen omat ulkoiset kustannussäästöt syntyvät opetus- ja ohjaushenki-
löstön tarpeen vähenemisellä (kolme opettajan virkaa ja kolme ohjaajan tointa). 

 
Siirryttäessä kahteen kouluun monia asioita pystytään järjestämään kustannus-
tehokkaammin nykyisen neljän koulun sijasta. Oppilaiden oppimateriaalikus-
tannuksiin yhdistämisellä ei ole vaikutusta. Koulukuljetusjärjestelyt ja -
kustannukset riippuvat kuljetusoppilaiden määrästä ja lukujärjestyssuunnitte-
lusta, myös kuljetusoppilailla voi olla odotustunteja, mitä kunnassa ei tällä het-
kellä juurikaan käytetä. 

 
Levän koulun sulkemisesta 1.8.2018 aiheutuvat järjestelyt: 
1. Yksi opettajan ja yksi ohjaajan tehtävä jäävät täyttämättä 
2. Perttulan koulun johtajaopettajan tehtäviä hoitava luokanopettaja hoitaa ko-
ko kunnan musiikin ja draaman opetuksen (lisäksi mahdollisesti joitakin muita 
tunteja) 
3. Perttulan koulu on kuusiopettajainen (yksi yhdysluokka) 
4. Kuljetusjärjestelyt noudattavat pitkälti tämän hetkisiä reittejä (käytännössä 
välietappi Levän koulu jää pois) 
5. On mahdollista, että Perttulan koulun kuudes luokka sijoitetaan Kartanon 
koululle, mutta ryhmäyttämisen kannalta on parempi, että kaikki alakoululaiset 
tulevat yhtä aikaa seitsemännelle luokalle yläkouluun 1.8.2019. 
 
Edelleen Ypäjänkylän koulun sulkemisesta 1.8.2019 aiheutuvat järjestelyt: 
1. Koulutoimessa siirrytään yhtenäiskouluun. Yhtenäiskoulu toimii kahdessa 
toimipisteessä Perttulan koulussa ja Kartanon koulussa. Yhtenäiskoulu on hal-
linnollisesti yksi yksikkö, jota johtaa virkaan valittu rehtori. Rehtori johtaa erityi-
sesti yhtenäiskoulun henkilöstöhallinnon ja vastaa henkilöstön työtehtävien 
suunnittelusta. Toisella koululla on koko yhtenäiskoulun varajohtaja, joka vas-
taa sen koulun arjessa tapahtuvista asioista (erityisesti pikaista ratkaisua edel-
lyttävät oppilaiden väliset asiat). 
2. Yksi luokanopettajan, yksi aineenopettajan ja vähintään yksi erityisopettajan 
ja koulunkäynnin ohjaajan tehtävä jäävät täyttämättä. Luokanopettajat voivat 
siirtyä erityisopettajiksi tai pelkästään aineenopettajiksi, mikäli tarve luokanope-
tuksen puolella tulevaisuudessa vähenee. 
3. Kuudesluokkalaiset siirtyvät Kartanon koululle aineenopetukseen 
4. Mahdollisesti viidesluokkalaiset tullaan sijoittamaan Kartanon koululle tilajär-
jestelyjen vuoksi, koska Perttulan koululle siirtyy myös alakoulujen erityisluokka 

Ypäjänkylän koulusta. Viidesluokkalaisia opettavat edelleen luokanopettajat, 
eivät siirry aineenopetukseen. 
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5. Yläkoulun erityisluokalle kunnostetaan nykyisestä monistushuoneesta ope-
tustila, ja monistus siirtyy kuulutushuoneeseen tai entiseen rehtorin kansliaan. 
6. Kuljetusreitit muuttuvat erityisesti siltä osin, että Ypäjänkylän koulun kuljetus-
reitit jäävät pois. Perttulan kouluun siirtyvien Ypäjänkylän alakoululaisten kulje-
tusreitti on sama kuin tällä hetkellä ypäjänkyläläisten yläkoululaisten kuljetus-
reitti Kartanon koululle. Lukujärjestysten laadinnassa huomioidaan kuljetusjär-
jestelyt ja niiden järkevyys. 

 
Kunnan oppilasmäärän laskiessa yhtenäiskoulun perustaminen (ja siis kahden 
pienen yksikön lakkauttaminen) on hyvin perusteltua koulutoimen ja opetuksen 
järjestämisen kannalta. Tämän hetkisten ennusteiden mukaan oppilasmäärä 
tulee laskemaan selvästi alle 20 oppilaan/vuosiluokka. Kunnan yhtenäiskoulus-
sa on neljä opettajaa erityisopetuksessa: kaksi erityisluokanopettajaa ja kaksi 
laaja-alaista erityisopettajaa, joista toisen työpanosta suunnataan myös esiope-
tukseen varhaiskasvatuksen puolelle. Koulunkäynnin ohjaajatarve riippuu oppi-
laiden henkilökohtaisista ohjaajatarpeista, mutta vähintään kuusi ohjaajaa tul-
laan tarvitsemaan (molemmilla erityisluokilla omat ohjaajat ja sen lisäksi kaksi 
ohjaajaa koulua kohti). 

 
Oppilashuoltopalvelut ostetaan hyvinvointikuntayhtymältä jatkossakin. Mahdol-
lisen sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteen ja palvelujen uudistuksen yhtey-
dessä oppilashuoltopalvelut jäävät peruskuntien hoidettaviksi. Näidenkin palve-
luiden järjestämisen kannalta on eduksi, että oppilaat ovat kahdessa toimipis-
teessä. Tämän lisäksi kunta järjestää oppilashuoltopalveluita varhaiskasvatuk-
selle ja toisen asteen oppilaitokselle Ypäjän Hevosopistolle. 

 
Liitteenä koulujen tämänhetkiset oppilasmäärät/ennusteet tuleville vuosille (LII-
TE 3). 
Esityslistan oheismateriaalina toistaiseksi valittujen opettajien alustavat työteh-
tävät 1.8.2019 alkaen.” 
 
Rehtorin päätösehdotus: Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle edel-
leen kunnanvaltuustolle esitettäväksi, että kuntaan muodostetaan yhtenäiskou-
lu 1.8.2019 alkaen lakkauttamalla Levän koulu 1.8.2018 alkaen ja Ypäjänkylän 
koulu 1.8.2019 alkaen. 
 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.” 

 
 
SIVLA 31.1.2018 16 § 
 
”Sivistyslautakunnan järjestämässä tiedotus- ja kuulemistilaisuudessa valtuus-
tosalissa ke-iltana 24.1.2018 oli paikalla yhteensä 26 henkilöä. Mukana oli 
myös sivistyslautakunnan jäseniä. 
 
Tilaisuudessa keskustelua käytiin kouluverkon muutoksen hyvistä ja huonoista 
puolista. Muutamat paikalla olijat kyseenalaistivat esitetyt taloudelliset vaiku-
tukset. 
 
Kuntalaisilla oli mahdollisuus antaa kirjalliset kannanotot kouluverkkoon pe 
26.1.2018 mennessä. 
 
Ypäjänkylältä tuli määräaikaan mennessä liitteenä no 1 oleva kannanotto. 

 
Kannanotossa kannettiin huolta mm. mahdollisista korvausinvestoinneista. 
Tarvetta korvaavien tilojen investointeihin ei ole näköpiirissä näiden kyläkoulu-
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jen lakkautusten vuoksi. 

 
Nykyisellä kouluverkkorakenteellakin ypäjäläisten oppilaiden pisimmät koulu-
matkat ovat yli 10 kilometriä (pisimmät 14 km) eli koulumatkat eivät tule oleelli-
sesti pitenemään kyläkoulujen lakkauttamisten myötä. 

 
Ypäjänkylän vastineessa esitetään kolmen koulun mallia niin, että kunnan 1. ja 
2. luokat sijoitetaan Ypäjänkylän koululle, 3.-5. luokat sekä alakoulun erityis-
luokka sijoitetaan Perttulan koululle ja 6. -9. luokat sijoitetaan Kartanon koulul-
le. Tässä mallissa kaikki Perttulan koulun oppilaaksiottoalueen oppilaat kuljete-
taan kaksi ensimmäistä lukuvuotta Ypäjänkylän koululle. Tämä aiheuttaa yli-
määräisiä kuljetuskustannuksia. Tässä tilanteessa ei myöskään yhtenäiskou-
lumalli ole perusteltu koulujen välimatkan vuoksi. Lisäksi on todettava, että kir-
jaston käyttö jää tässä tilanteessa pelkästään ylimääräisten kuljetusten varaan 
1. ja 2. luokan oppilailta. 

 
Viidesluokkalaiset voidaan sijoittaa Perttulan koulun yhteyteen varsinkin tulevi-
na vuosina, kun perusopetusryhmiä on tulossa yksi ikäluokkaa kohti. 
 
Rehtorin päätösehdotus: Sivistyslautakunta saattaa tiedokseen Ypäjänkylän 
kannanoton kouluverkkomuutokseen ja toimittaa kunnanhallitukselle ylläolevan 
selvityksen sivistyslautakunnan vastauksena kannanottoon. 
 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.” 
 
-- 

 
SELOSTUSOSA KUNNANHALLITUKSELLE 6.2.2018 
 
KESKUSTELU KOULUVERKOSTA VUOSINA 2014-2015 
 
Sivistyslautakunta arvioi ensimmäisen kerran yhtenäiskouluun siirtymisen edel-
lytyksiä kokouksissaan 29.10.2014 63 § ja 12.11.2014 65 §. Lautakunta totesi 
kunnan koulutoimessa olevan perusteltua siirtyä neljän koulukiinteistön ylläpi-
tämisestä ja perusopetuksen järjestämisestä neljässä koulussa kahteen kou-
luun. Koulutoimi järjestettäisiin suunnittelutilanteessa nk. ’yhtenäiskoulumallis-
sa’ siten, että opetusta annettaisiin kahdessa eri koulukiinteistössä (nykyiset 
Perttulan ala- ja Kartanon yläkoulukiinteistöt). Hallinnollisesti koulut olisivat yksi 
yksikkö. Lautakunta piti rinnalla myös vaihtoehtoisia ratkaisuvaihtoehtoja, mm. 
Levän ja Ypäjänkylän kouluille perustettavat kolme perusopetusryhmää 1-2, 3-
4 ja 5-6 -vuosiluokille tai 5-6 -vuosiluokkien sijoittamisen Kartanon yläkoululle 
omanaan. 

 
Lautakunta totesi 29.10.2014 63 § oppilasmäärien olevan kunnassa voimak-
kaassa laskusuunnassa. Jo tuolloin laskettiin luokkakohtaisten oppilasmäärä-
ennusteiden ja opetushallituksen kokoamien Ypäjän ja sen ympäryskuntien 
perusopetuksen oppilaskohtaisista käyttökustannuksista pohjalta, että yhte-
näiskouluun siirtyminen on perusteltua toteuttaa lukuvuoden 2017-2018 alusta. 
Kokousaineiston liitteenä olivat myös vertailuluvut yläkoulujen oppilasmääristä, 
jotka todettiin nekin alhaisiksi. Siirtymisen kahteen kouluun laskettiin vähentä-
vän opetukseen tarvittavia kokonaistuntimäärää niin ikään merkittävästi ja tuo-
van kaivattuja säästöjä. 

 
Lisäksi nähtiin ruotsin kielen opetusjärjestelyjen ja erityisopetuksen keskittymi-
sen hoituvan yhdessä alakoulussa useampaa yksikköä helpommin ja tuovan 
oppilaiden näkökulmasta pedagogisia parannuksia. 
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Perusteluissaan lautakunta otti kantaa myös neljän koulunjohtajan virkoihin, 
joita yhtenäiskoulumalli automaattisesti yhdistäisi ja lisäisi välillisiä säästövaiku-
tuksia koulutoimessa. Myös hallinnon keveneminen nähtiin tervetulleena. Välil-
lisiä vaikutuksia nähtiin saatavan myös koulukuljetuksiin sekä koulukiinteistöjen 
myymisellä tai jatkokäytöllä. Kaiken kaikkiaan säästövaikutukseksi laskettiin 
noin 100 000 euroa pysyvästi vuositasolla. 
 
Kokouksessaan 12.10.2014 65 § lautakunta myöhäisti yhtenäiskouluun siirty-
misen lukuvuoden 2019-2020 alkuun, koska tässä vaiheessa alakoulujen luok-
kakohtainen oppilasmäärä ei ennakoisi enää tarvetta kahteen perusopetus-
ryhmää. Tällöin myös Perttulan alakoulun tilojen katsottiin riittävän paremmin 
sinne sijoitetuille opetusryhmille. 

 
Sivistyslautakunta päättikin esittää kunnanhallitukselle edelleen kunnanvaltuus-
tolle esiteltäväksi kunnan strategiaan kirjattavaksi koulutoimen osalta kahteen 
kouluun siirtymistä viimeistään 1.8.2019 alkaen, mikäli oppilasmäärissä ja -
ennusteissa ei tapahtuisi oleellista nousua lähivuosina. 

 
Kunnanhallitus päättikin 25.11.2014 162 § sivistyslautakunnan perustelujen 
pohjalta esittää valtuustolle alakoulujen liittämistä yhteen ja kunnan siirtymistä 
yhtenäiskoulun malliin 1.8.2019 lukien, mikäli oppilasmäärät edelleen jatkavat 
laskuaan. Kokouksessa esitettiin myös, että siirtyminen yhtenäiskouluun tapah-
tuisi jopa nopeutetusti 1.8.2016 lukien. Tätä ei kannatettu. 

 
18.12.2014 20 § kunnanvaltuusto ei kuitenkaan hyväksynyt kunnanhallituksen 
päätösehdotusta, vaan päätti valmistella kouluverkkoa koskevan asian osana 
Ypäjän kunnan kokonaan uuden strategian valmistelua valtuuston työskentely-
nä. 

 
Kunnanvaltuuston kokouksen 18.12.2014 jälkeen kunnanhallitus esitti kokouk-
sessaan 3.3.2015 43 § valtuustolle strategiatyön jatkamista sen kokonaisval-
taisella tarkastelulla (ilman erillistä koulutoimen strategiaa) ja asettamalla visio 
aina vuoteen 2020 saakka. Strategiatyö käynnistettäisiin 9.4.2015 viranhaltija-
työnä ja valtuusto päättäisi työn jatkoaikataulusta. 

 
Kokouksessaan 5.3.2015 5 § valtuusto hyväksyi hallituksen päätösehdotuksen, 
mutta siirsi strategian jatkoaikataulupäätöksen kesäkuun 2015 kokoukseensa. 

 
Valtuuston päätti kokouksessa 11.6.2015 13 § jatkaa strategiatyötä kootusti 
erillisessä strategiaseminaarissa 19.9.2015. Seminaari päätettiin kunnanhalli-
tuksen kokouksessa 7.9.2015 117§ jakaa työryhmiin, joissa mm. sivistystoi-
mialan työryhmä pohtisi strategian linjaa kunnan kouluverkkoon. 

 
Strategiaseminaarissa muodostettiin työryhmätöiden pohjalta kunnan visio, 
YPÄJÄ 2020. Työryhmätöiden sivistystoimialan koulutoimea käsittelevässä 
osuudessa todettiin nyt sivukoulujen yhdistäminen: ”Kyläkoulujen sulkeminen, 
aikataulu 1.8.2019” (KH 20.10.2015 LIITE 2), niin ikään Elämän arjen sujumi-
nen -työryhmä totesi ryhmätyössään ”Vuosi 19 sivukoulut yhteen, jos tilallisesti 
mahdollista.” (KH 20.10.2015 LIITE 5). 

 
Seminaarin jälkeen kunnanhallitus valtuutti kokouksessaan 20.10.2015 139 § 
kunnan johtoryhmää viimeistelemään kuntastrategian viranhaltijatyönä siten, 
että 3.11.2015 kokoontuva kunnanhallitus kykenee käsittelemään ja esittele-
mään strategian valtuustolle yhdellä käsittelyllä. 
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Kunnanhallitus esitti ja kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 12.11.2015 
21 § kuntastrategian vuoteen 2020. Selostuksessa viitatut neljä (4) eri tarkaste-
lunäkökulmaa olivat ”Talous ja henkilöstö”, ”Terveys ja hyvinvointi”, ”Kasvun ja 
mielekkään vapaa-ajan edellytykset” sekä ”Yrittäjyys ja maankäytön suunnitte-
lu”. 

 
Alkuperäinen sivistyslautakunnan esitys hallitukselle ja edelleen valtuustolle 
(SIVLA 12.11.2014 65 §) kirjattavaksi kunnan strategiaan oli koulutoimen osal-
ta kahteen kouluun siirtyminen 1.8.2019 alkaen tuolloin annetun selvityksen 
pohjalta, mikäli oppilasmäärissä ja -ennusteissa ei tapahtuisi oleellista nousua 
lähivuosina. KV 12.11.2015 21 § hyväksymän kuntastrategian kasvua ja miele-
kästä vapaa-aikaa käsittelevässä näkökulmassa todettiin kuitenkin: ”Koulutoi-
messa on oppilasmäärän vähetessä suunnitteilla siirtyminen yhteen alakou-
luun.” Lopulliseen strategiatekstiin alakoulujen sulkeminen kirjattiin asiakirjan 
todetun yleisluonteen vuoksi laveammin (”Strategiatyö noudattaa toivottua 
yleispiirteisyyttä” KH 3.11.2015 147 §). Strategian taustamateriaalissa ajatus 
sivukoulujen yhdistämisestä 1.8.2019 oli kuitenkin selkeästi ilmaistu. 

 
Niin ikään asiakirjan kunnan taloutta ja henkilöstöä käsittelevässä näkökulmas-
sa linjattiin: ”Kunnalla on tasapainoinen ja vakaa talous, joka edellyttää lyhyen 
ja pitkän tähtäimen suunnittelua, seurantaa sekä harkittuja ja oikein mitoitettuja 
investointeja. Yhteisesti asetettuihin tavoitteisiin ja toimintaperiaatteisiin sitou-
dutaan. Toiminnassa noudatetaan kustannustehokkuutta ja kokonaistaloudelli-
suutta. Tuottavuutta parannetaan sekä omassa toiminnassa että yhteistyöver-
kostojen kautta. Laadukkaiden palvelujen järjestämisessä on valmius uusiin, 
joustaviin toimintamalleihin. Organisaatio- sekä palvelurakennetta tarkistetaan 
tarpeen mukaan. Ennaltaehkäiseviin palveluihin panostetaan.” Strategialinjaus 
jätti mahdolliseksi tarkastaa kunnan toimintoja myös talousperusteisesti. 

 
Strategian selostustekstin yhteydessä kunnanhallituksessa 3.11.2015 147 § 
todettiin kuntalain velvoittavan strategian ajoittaiseen tarkasteluun ”tulevista 
toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien toteut-
tamiseen.” Lisäksi todettiin että, ”varmalta vaikuttaa se, että uuden valtuusto-
kauden alkaessa 1.6.2017 työnsä aloittava uusi valtuusto tulee ottamaan puo-
lestaan ainakin kerran toimikautensa aikana strategiatyön tarkasteltavakseen. 
Strategian tarkasteluun palattiin toimintaympäristön muuttuessa syksyllä 2017 
toimintaympäristön ja kuntalain muututtua. 

 
Valtuusto hyväksyi kuntastrategian 2020 käyttöön äänestyksittä kokoukses-
saan 12.11.2015 21 §. 
 
KESKUSTELU KOULUVERKOSTA VUOSINA 2015-2018 

 
Käynnistäessään strategiatyön uudelle valtuustokaudelle 2017-2021 kuntalain 
muututtua 1.6.2017 lukien, kunnanhallitus totesi kokouksessaan 8.8.2017 136 
§, että strategiatyötä ohjaamaan kootaan luottamushenkilöistä koostuva oh-
jausryhmä, jossa on mukana kunnan johtoryhmä. Mm. kuntalaisia, yrittäjiä ja 
eri alueellisia yhteisöjä kuullaan valmistelutyön aikana. Ohjausryhmään tuli 
nimetä valtuustoryhmien puheenjohtajat sekä lisäksi kunkin ryhmän asettama 
lisäjäsen, jonka valinnassa on huomioitu sukupuolten tasa-arvo. Jäsenet nimet-
tiin kunnanhallituksessa 31.8.2017 179 §. Laajalla ohjausryhmällä ja avoimella 
työotteella strategiset linjaukset toteuttaisivat hallinnon läpinäkyvyysvaadetta. 
 
Strategiatyö käynnistyi ohjausryhmän kokouksella 8.8.2017. Aloituksen yhtey-
dessä todettiin, että aikaisempi kunnan visio 2020 on vain syytä päivittää siten, 
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että siinä nostetaan esille selkeästi kunnan strategiset valinnat valtuustokau-
delle ja konkretisoidaan nämä vuosittaiseen toimeenpano-ohjelmaan. Koska 

kyseessä oli päivitystyö, kävi ilmeiseksi, että niin ikään kouluverkkoa koskeva 
aiempi strateginen linjapäätös tulee säilyttää asiakirjassa. Koko strategiatyötä 
ei myöskään haluttu aloittaa täysin uudestaan, koska tämän nähtiin hankaloit-
tavan kunnan pitkän aikavälin suunnittelua, johon toimialat olivat jo v. 2015 
hyväksytyssä strategiassa sitoutuneet. Toisaalta haluttiin kunnioittaa myös 
aiemman valtuuston linjapäätöksiä. 

 
Myöhemmässä strategiatyön vaiheessa asiakirjan tarkasteluväli ajoitettiin vuo-
sille 2018-2021, eli alkavaksi seuraavasta täydestä toiminta- ja talousarviovuo-
desta. Strategiatyön kuntalaisille avoimet ohjausryhmät pidettiin 15. ja 
21.9.2017. Tätä ennen kuultiin kyläyhdistyksiä 12.9.2017. Tilaisuuksissa käsi-
teltiin tehtyjä strategisia esivalintoja ja strategian tekstisisältöä. 

 
Strategiapäivitystyön ohella kunnanhallitus käsitteli talousarviota vuodelle 
2018, taloussuunnitelmaa vuosille 2018-2020 sekä investointeja. (KH 
2.11.2017 223 §, KH 21.11.2017 238 §, KH 4.12.2017 248 §). Kuntalain 110 § 
mukaisesti ”talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat 
kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan” ja 
edelleen ”taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan 
taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilin-
päätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee ta-
loussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainit-
tuna ajanjaksona katetaan.” 
 
Jo varhaisessa vaiheessa oli nähtävissä, että kunnan valtionosuudet tulisivat 
kokonaisuudessaan laskemaan rajusti vuoden 2017 tasosta vuodelle 2018. 
Ensimmäisissä ennusteissa pudotusta oli yli 600 000 euroa ja lopullisissa Kun-
taliiton laskelmissa 525 220 euroa (Lähde: Lopullinen laskelma kuntien valtion-
osuuksista 2018, VM 28.12.2017 ja OKM 29.12.2017). 

 
Ottaen huomioon, että Ypäjän kunta oli tehnyt ylijäämäisen tilinpäätöksen vii-
meksi vuodelta 2015, minkä jälkeen talousarviot ja tilinpäätökset sekä talous-
suunnittelukauden talousarvioennusteet olivat olleet alijäämäisiä, oli selvää, 
ettei kuntalain 110 § mukaiseen tilanteeseen suunnittelukaudella päästäisi 
vuonna 2019 tai 2020 ilman merkittäviä talouden tasapainottamistoimenpiteitä 
ja kunnan kulurakenteen ja organisaation pysyviä muutoksia. 

 
Ohesta on nähtävissä, kuinka merkittävästi valtionosuuksien julkaistut ennus-
teet syksyllä 2017 muuttivat vuoden 2018 talousarviota ja Ypäjän kunnan ta-
louden näkymiä suhteessa vuoden 2015 syksyllä suunniteltuun tarkastelujak-
soon. Vertailun helpottamiseksi mukaan on otettu myös välivuoden 2016 syk-
syn suunnittelutilanne. Ilman valtionosuuksien laskua v. 2018 talousarvio olisi 
voinut olla suunnitelmallisesti jopa ylijäämäinen, jolloin kouluverkkokysymyk-
sessä olisi voitu edetä alkuperäisessä aikataulussa. 

 
Ajankohta TA2016 TS2017 TS2018 TS2019 TS2020 

syksy 2015 - 148 600 + 82 380 + 158 880   

      

  TA2017    

syksy 2016  - 169 780 - 227 780 - 41 480  

      

   TA2018   

syksy 2017   - 515 100 - 241 000 + 187 300 

      

ERO    673 980   
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(Lähteet: Ypäjän kunnan talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018, KV 17.12.2015 
§ 30 LIITE 25, talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019 KV 15.12.2016 § 29 LIITE 
17, talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018-2021, KV 14.12.2017 § 58 LIITE 17) 

 
Talouden tasapainottamistoimenpiteitä etsittäessä sivistyslautakunta sai val-
mistelutehtävän yhtenäiskouluun siirtymisestä porrastetusti jo 1.8.2018 lukien, 
jota se käsitteli kokouksessaan 12.10.2017 64 §. Tuolloin sivistystoimenjohtaja 
näki pysymisen aiemman päätöksen mukaisessa, vuonna 2019 tapahtuvassa 
kouluverkon kertamuutoksessa parempana. Vuoden 2018 talousarvion ja sitä 
seuraavan suunnittelukauden ennusteissa kunnan kulu- ja organisaatioraken-
teesta ei kuitenkaan kyetty löytämään muita sellaisia kerta- tai kerrannaisluon-
teisia säästökohteita, joilla talouden tasapainottamisen lain vaatimissa rajoissa 
olisi ollut käytännössä mahdollista. 

 
Edellä mainitusta johtuen valmisteilla olevan kuntastrategian tekstiin lisättiin 
maininta kouluverkon supistamisesta portaittain: ”Suunnittelukaudella siirrytään 
vaiheittain yhtenäiskouluun (ala- ja yläkoulu), mikäli oppilasmäärissä ei tapah-
du merkittävää kasvua” ja talousarvioehdotuksiin ei laskettu määrärahoja oppi-
lasmääräkehitykseltään pienimmän, Levän alakoulun, toimintaan kevätluku-
kauden 2018 jälkeen. 

 
Aikaisemman kuntastrategiatyön yhteydessä mainitut kouluverkon oppilaska-
pasiteetti (tilojen vetokyky) sekä oppilasmäärän riittävyys yleisesti (volyymi) 
kunnan kouluverkolle olivat keskeisiä perusteluja strategian 2020 linjauksille 
(”jos tilallisesti mahdollista”, KH 20.10.2015 LIITE 2 / ”mikäli oppilasmäärissä ja 
-ennusteissa ei tapahdu oleellista nousua lähivuosina” SIVLA 12.11.2014 65 
§). 

 
Oppilasmäärien ja -ennusteiden seuraaminen on muutoinkin, mutta muodostui 
erityisesti jo strategian 2020 linjauksen, mutta myös uuden strategialinjauksen 
myötä keskeiseksi osaksi sivistystoimen tehtäviä. 

 
Jo ensimmäisessä kouluverkkoasian käsittelyssä sivistyslautakunta 
(29.10.2014 63 §) totesi kouluverkon oppilasmäärien olevan laskussa ja luvut 
tarkentuivat vielä seuraavaan asian käsittelyyn (SIVLA 12.11.2014 65 §). Sivis-
tyslautakunnan jäsenille 29.10.2014 kokoukseen lähetetyissä oheismateriaa-
leissa (päiv. 21.10.2014) mm. Levän alakoulun oppilasennuste vuosille 2014-
2021 vaihteli välillä 26-34 oppilasta (lv. 2015-2016 yht. 34 opp. / lv. 2018-2019 
yht. 31 opp. / lv. 2019-2020 yht. 26 opp.). Vertailun vuoksi yli kolme vuotta 
myöhemmin sivistyslautakunnan kokoukseen 17.1.2018 oheismateriaaliksi 
laaditussa oppilasennusteessa Levän alakoulun 1.8.2018 oppilastilanne koulu-
piirin kotiosoitteen perusteella olisi ollut vain 22 oppilasta. Muutos 21.10.2014 
tehdyn lv. 2018-2019 ennusteen ja 17.1.2018 reaalitilanteen välillä oli yhteensä 
9 oppilasta, -26,5 prosenttia (%). 

 
Kaikilla mainituilla v. 2014 istuntokerroilla lautakunta totesi, että ennustetuille 
oppilasmäärille useamman kuin yhden ala- ja yhden yläkoulun ylläpitäminen ei 
olisi oppilasennusteen loppupuolella, tultaessa 2010-2020 luvun taitteeseen, 
kustannustehokasta. Edelleen kokouksessaan 29.11.2017 75 § sivistyslauta-
kunta totesi, että ”tätä nousua ei ole näköpiirissä, jolloin sulkeminen näyttää 
todennäköiseltä.”. Nousulla viitattiin edelleen oppilasmäärien kehitykseen. 

 
Kunnan oppilasmäärien kehitystä seurattiin oppilasennusteiden ohella myös 
lukuvuosittain syyslukukausien ensimmäisissä sivistyslautakunnan kokouksis-
sa reaalitilanteella (SIVLA 12.8.2015 46 § lv. 2015-2016, SIVLA 10.8.2016 47 § 
lv. 2016-2017, SIVLA 9.8.2017 42 § lv. 2017-2018).  
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 lv. 
2015-2016 

lv. 
2016-2017 

lv. 
2017-2018 

Muutos 
2015-2018 

Perttulan alak. 91 93 (+2,2 %) 98 (+5,1%) +7,7%, 7 opp. 

Ypäjänk. alak. 34 29 (-14,7%) 25 (-13,8%) -26,5%, 9 opp. 

Levän alak. 28 23 (-17,9) 18 (-21,7%) -35,7%,10 opp. 

Kartanon yläk. 81 75 (-7,4%) 80 (+6,7%) -1,2%, 1 opp. 

Koulut yht. 234 220 (-6,0%) 221 (-0,45%) -5,6%, 13 opp. 

 
Ypäjänkylän ja Levän alakoulujen reaalitilanteet olivat kaikilla tarkasteluhetkillä 
laskussa jopa ennusteita jyrkemmin, kun taas Perttulan ala- ja Kartanon ylä-
koulujen oppilasmäärät kasvussa. Taustalla vaikuttanevat kunnan alhainen 
syntyvyys, mutta myös julkinen strategialinjaus yhteen alakouluun siirtymises-
tä, jotka yhtäältä vähensivät perusopetukseen tulevien lasten määrää ja toi-
saalta siirsivät oppilaaksioton painopistettä keskustan Perttulan alakouluun. 
Muun muassa juuri Ypäjänkylän ja Levän alakoulujen koulupiirien alueella koti-
osoitteensa perusteella ko. kouluissa ensimmäisen vuosiluokan aloittaville lap-
sille oli haettu perusopetuslain 28 §:n mukaan oman lähikoulun muutosta, kos-
ka lapsi ei ennättäisi suorittaa alakoulun kuusivuotista oppivelvollisuutta sa-
massa koulussa näiden mahdollisesti sulkeutuessa vuonna 2019.  

 
Tästä syystä aikaisemmin mainittu ja tämän kokouksen liitteessä 3 todettu 
Levän alakoulun tosiasiallinen oppilasmäärä voi syksyn 2018 tilanteessa poike-
ta 1.8.2018 ennusteesta, mikäli Levän koululle aloittaviksi merkityt neljä (4) 
ensimmäisen luokan oppilasta hakevat koulusiirtoa muihin kunnan alakoului-
hin. Perusopetukseen 1. luokalle tulevien oppilaiden ilmoittautuminen Ypäjän 
kunnassa on tiistaina 6.3.2018. 

 
Kouluverkon supistamisen aikaistamisen ollessa luonteeltaan merkittävästi 
kuntalaisten arkeen vaikuttava tekijä, käsiteltiin aietta aluksi kunnan yhteistyö-
toimikunnassa viivytyksettä. Toimikunnassa olivat edustettuina JHL:n, JUKO:n, 
JYTY:n ja työnantajan edustajat sekä kunnan työsuojelupäällikkö. 
 
Kunnan yhteistyötoimikunta merkitsi kokouksessaan 17.11.2017 8 § tietoonsa 
saatetuksi kunnan strategiapäivityksen ja sen linjaratkaisut. Keskusteluissa 
käytiin läpi nimenomaisesti strategian ja taloussuunnittelun sidosteisuutta ja 
näiden konkreettisia vaikutuksia nimenomaisesti alakoulujen, erityisesti Levän 
alakoulujen tilanteeseen. Levän koulun lakkauttamisesta keskusteltiin suoraan. 

 
Toimikunta merkitsi niin ikään 9 § tietoonsa saatetuksi kunnanjohtajan ja ta-
loussihteerin esittelemän kunnan taloustilanteen ja totesi, että talousarvion 
laadinnassa on aikaisempia vuosia vielä tärkeämpää talouden tasapainotus-
suunnitelman toteuttaminen tiedostaen Ypäjän kunnan vuoden 2018 valtion-
osuuksien vähenemisen yli 600 000 eurolla (tuon hetken laskelmat), joka tulisi 
jatkossa kattaa muita tuloja lisäämällä ja toimintakustannuksia vähentämällä. 

 
Eri strategian sisällöllisissä työpajoissa ja ohjausryhmissä 12., 15., 21.9.2017 
asiakirjaa käsiteltiin kuntalaisten kanssa ja tekstiosiltaan lopullista luonnosver-
siota käytiin läpi valtuuston strategiaseminaarissa 31.10.2017. 

 
Strategiatekstin lopullista versiota käsitelleessään sivistyslautakunta puhui nyt 
nimellä Levän alakoulun sulkemisesta kokouksessaan 29.11.2017 75 § toi-
mialaan kohdistuneiden muiden säästö- ja talouden tasapainottamistoimenpi-
teiden ohella. Lautakunta totesi, että ”säästö jää pieneksi koulutoimen talous-
arviossa koulun lakkauttamisesta vuoden 2018 osalta, koska syyslukukauden 
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pituus on vain viisi kk, mikä olennaisesti vaikuttaa säästön pienuuteen (lasken-
nallinen arvio 42 000 euroa). Säästö toki saadaan myös kevään 2019 osalta 
(arvio 50 000 euroa), mikäli koulu suljetaan suunniteltua ajankohtaa 1.8.2019 
aikaisemmin. Lisäksi säästöjä syntyy teknisen toimen talousarvioon kiinteistö-
menojen vähentymisenä ja tulopuolelle mahdolliset kiinteistöjen myyntitulot 
sekä puhtaus- ja ruokahuoltoon yhden työntekijän vähentymisestä aiheutuvat 
säästöt.” 

 
Kaiken kaikkiaan lautakunta näki koulun sulkemisella saatavan etupainoista ja 
kumulatiivista säästövaikutusta sivistystoimen ja kunnan kulurakenteeseen 
Levän koulun sulkeutuessa vuoden etuajassa, jolloin koulutoimen säästö toteu-
tuisi jo vuonna 2020, kun taas aikaisemmassa mallissa säästöt saavutettaisiin 
vasta vuonna 2021 täysimääräisinä. Vuoden aikaistus taloudellisessa ylijää-
mässä verrattuna aikaisemman taloussuunnittelukauden näkymiin kuntalain 
110 § velvoittamana oli merkittävä. 

 
Hallintokunnat esittivät kunnanhallitukselle 4.12.2017 247 § vuoden 2018 ta-
lousarvion ja taloussuunnitelman ajalle 2018-2020. Lopullisessa esityksessä 
Levän koulun toimintaan ei enää varattu määrärahoja kevätlukukauden 2018 
jälkeen ja suunnittelukaudella oli nähtävissä talouden alijäämän nousu ylijää-
mäiseksi suunnittelutilanteessa viimeistään vuonna 2020 – tosin, muidenkin 
toimialojen hakemien säästötoimenpiteiden yhteisvaikutuksena. Ypäjänkylän 
alakoululle ei varattu taloussuunnitelmassa määrärahaa enää kevätlukukau-
desta 2019 eteenpäin. Tältä osin hyväksytyt suunnitelma-asiakirjat olivat v. 
2015 strategian ja aikaisempien valtuuston linjapäätösten mukaisia, jolloin niis-
tä käytiin myös laajaa kuntalaiskeskustelua ja -kuulemisia ja lakkautussuunni-
telmista pyydettiin mm. koulujen ja opettajien silloisen ammattiyhdistyksen lau-
sunnot. 
 
Edelleen hallitus käsitteli 248 § kunnan strategian kaudelle 2018-2021, mihin 
kouluverkon supistaminen vaiheittain oli sisällytetty. Samassa yhteydessä se 
käsitteli strategian toimeenpanosuunnitelman toimintavuodelle 2018, jonka 
peruskoulutusta ja opetustoimen hallintoa käsittelevässä osuudessa todettiin 
”kahteen alakouluun siirtymisen edellytysten selvittäminen v. 2018 syysluku-
kaudesta”. 

 
Myöhemmin kokoontunut valtuusto otti kouluverkkoasiaan periaatteellisen kan-
nan ja hyväksyi äänestyksittä hallituksen esitykset (KV 14.12.2017 58-59 §). 

 
Vuoden 2018 ensimmäisessä kokouksessaan 17.1.2018 8 § sivistyslautakunta 
käsitteli kouluverkon muutoksia sekä Ypäjänkylän että Levän alakoulujen osal-
ta ja näiden suoria ja välillisiä kustannussäästöjä sekä toiminnallisia muutoksia 
varsin seikkaperäisesti. Pelkkiä suoria säästöjä laskettiin syntyvän 200 000 
euroa. Eroa vuonna 2014 laskettuihin säästöihin (n. 100 000 eur) syntyi mm. 
peruskoulutuksen ja opetustoimen hallinnon henkilömäärän ja sen myötä hen-
kilöstömäärärahojen kasvusta vuosien 2014-2017 välillä kolmella (3) henkilöllä, 
joista henkilöstörakenteessa tarkastellen Levän koulun toiminnan lakkaaminen 
päättäisi kaksi (2) määräaikaista työsuhdetta v. 2018 ilman irtisanomisia. 

 
Lautakunta totesi, että ”kunnan oppilasmäärän laskiessa yhtenäiskoulun perus-
taminen (ja siis kahden pienen yksikön lakkauttaminen) on hyvin perusteltua 
koulutoimen ja opetuksen järjestämisen kannalta. Tämän hetkisten ennustei-
den mukaan oppilasmäärä tulee laskemaan selvästi alle 20 oppi-
laan/vuosiluokka.” 

 
Harkintansa jälkeen sivistyslautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle edel-



YPÄJÄN KUNTA   PÖYTÄKIRJA s. 36 
Kunnanvaltuusto   15.2.2018  1/2018 
 

 

Pöytäkirjan tarkastus: 

leen kunnanvaltuustolle esitettäväksi, että kuntaan muodostetaan yhtenäiskou-

lu 1.8.2019 alkaen lakkauttamalla Levän koulu 1.8.2018 alkaen ja Ypäjänkylän 
koulu 1.8.2019 alkaen. 

 
Oli selvää, että kouluverkkokysymyksen ratkaisulla on paikoin huomattavakin 
vaikutus kunnan oloihin, joten sivistystoimiala varasi 24.1.2018 kuntalain 22 §:n 
ja hallintolain 41 §:n mukaisesti kouluverkkokysymyksen asianosaisille osallis-
tumis- ja vaikuttamismahdollisuuden kuntalaiskeskusteluna, missä kouluverk-
koasiaa esiteltiin. Tilaisuudessa esitetyt kannanotot kirjattiin, samoin kannanot-
toja oli mahdollisuus toimittaa kirjallisesti 26.1.2018 saakka. Tilaisuudesta oli 
tiedotettu paikallislehdissä sekä asian vireilläolosta muutoinkin koko syksyn 
2017 ajan. 

 
Kannanottoja kouluverkkoasiaan toimitettiin määräajassa yksi (1) kappale, 
missä esitettiin kahden koulun sijasta kolmen koulun mallia sijoittamalla kun-
nan kaikki 1. ja 2. luokat Ypäjänkylän koululle, 3.-5. luokat sekä alakoulun eri-
tyisluokka Perttulan alakoululle ja 6.-9. luokat Kartanon yläkoululle. Sivistyslau-
takunta totesi kannassaan 31.1.2018 16 §, ettei vuosiluokkien hajauttaminen 
kolmeen yksikköön enää puoltaisi yhtenäiskouluun siirtymisen perusideaa vä-
limatkojen vuoksi (Ypäjänkylä-Perttula 7,3 km -Kartano 9,5 km). Hajauttaminen 
lisäisi merkittävästi koulumatkakustannuksia eikä poistaisi kulurakenteesta kiin-
teistön, ruoanjakelun, henkilöstön ja muiden välillisten tekijöiden yhteisvaiku-
tusta. 1-2 -vuosiluokkalaisten koulukuljetusmatkat kunnan raja-alueilta kasvai-
sivat pisimmillään lähemmäs 20 kilometriä ja matka-aika pitenisi merkittävästi. 

 
Niin ikään Ypäjän nuorisovaltuustolta pyydettiin kanta kouluverkon supistami-
seen kuntalain 26 § mukaisena nuorten asioihin ja oloihin perehtyneenä vaikut-
tamistoimielimenä. Nuorisovaltuusto puolsi kouluverkon supistamista, mutta 
kiinnitti huomiota ryhmäytymisen tärkeyteen uuteen kouluun siirryttäessä. 

 
LOPUKSI 

 
Ypäjän kunnan kouluverkkosuunnittelua on tehty maltillisesti ajalla 2014-2018 
pohjautuen sekä pitkän aikavälin oppilasennusteisiin että lukuvuosikohtaisiin 
reaalioppilasmääriin. Kouluverkkokeskustelu on viety kunnan kahteen eri stra-
tegiaan, joiden valmistelussa on laajalti osallistettu luottamushenkilöitä, viran-
haltijoita sekä kuntalaisia. Kunnan koko taloudellista tilannetta on seurattu vuo-
sittaisten talousarvioiden ja taloussuunnitelmien kautta, minkä lisäksi eri koulu-
verkkovaihtoehtoja on selvitetty ja hankittu varsin riittävät ja asianmukaiset sel-
vitykset, tiedot ja laskennat. Asian vireilläolosta ja vaikuttamismahdollisuuksien 
käyttämisestä on informoitu aina asian merkityksen ja laajuuden kannalta sopi-
valla tavalla sosiaalisessa mediassa, lehdissä ja kunnan kotisivuilla sekä huol-
tajille toimitetuilla tiedotteilla. 
 
Selvityksissä on tarkasteltu ainakin: 

- kunnan taloudellista tilannetta ja sen kehitystä ajalla 2014-2020 
- opetustoimen käyttötaloutta samassa suhteessa 
- kouluverkon olemassaolevaa ja vaihtoehtoista rakennetta 
- koulutilojen kuntoa ja tilojen käyttöä muuhun tarkoitukseen 
- kouluverkkomuutosten pedagogisia vaikutuksia 
- koulukuljetuksia 
- oppilashuoltopalveluita 
- oppilasennusteita ja reaalioppilasmääriä ajalla 2015-2023 
- opetushenkilöstön ja välillisesti muun henkilöstön sijoittumista uusissa 

kouluverkkoratkaisuissa 
Lisäksi on kuultu: 
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- koulujen henkilöstöä 
- kunnan yhteistyötoimikuntaa (YTTMK) 
- kuntalaisia ja asianosaisia 
- nuorisovaltuustoa 
- Ypäjänkylän vanhempainyhdistys, kylätoimikunta ja nuorisoseura 
- kunnanvaltuustoa (strategiaseminaarissa ennen asian päätöstä) 

 
Kouluverkon supistamisen jälkeenkin perusopetus voidaan Ypäjän kunnassa 
järjestää perusopetuslain edellyttämällä tavalla. 

 
Keskeisimmät oppilasmääräennusteet ja talousarviolaskelmat sekä asiasta 
lausutut kannanotot on toimitettu tämän kunnanhallituksen kokouksen 6.2.2018 
kokousaineiston oheismateriaalina ja liitteenä. 
 
Ypäjänkylän alakoulun osalta kouluverkkopäätökset tehdään vasta vuoden 
2019 talousarviovalmistelun pohjalta voimassaolevan strategiapäätöksen lin-
jassa. 

 
Päätösehdotus: 
Kunnanhallitus esittää valtuustolle Levän alakoulun toiminnan lakkauttamista 
1.8.2018 lukien. 
 
Päätös: 
Päätösehdotus hyväksyttiin.” 

 
 Liite 1 

 
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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KV 8 § Muut esille tulevat asiat 

 
Selostus: Puheenjohtajisto-neuvotteluelimen perustaminen 

 
Ypäjän kunnan kunnanhallituksen ja valtuuston puheenjohtajien sekä val-
tuustoryhmien puheenjohtajien muodostaman neuvotteluelimen perustamis-
ta suunnitellaan. 

  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
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KV 9 § Ilmoitusasiat 

 
Selostus: 5.2.2018 liikehuoneiston kauppa (entinen Siwa Ypäjä -myymälä). 
  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
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Valitusohjeet ja muutoksenhakukiellot 
 
VALITUSOHJEET 
 

Seuraavissa asiakohdissa (alla, §) tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa hakea niihin muutos-
ta valittamalla. 
 
Kunnallisvalitus: 7 
 
Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvolli-
suuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Kuntayh-
tymän viranomaisen päätöksestä kunnallisvalituksen saa tehdä myös kuntayhtymän jäsen-
kunta ja sen jäsen sekä kuntien yhteisen toimielimen päätöksestä sopimukseen osallinen 
kunta ja sen jäsen (Kuntalaki 137 §). 
 

Pykälät:  
 

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista (KuntaL 138 
§). Päätösten katsotaan tulleen yleisesti tietoon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun 
pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa (KuntaL 140 §). Tuolloin myös 30 päivän 
valitusaika alkaa kulua. 

 
Hallintovalitus: 
 
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista (Hallintolainkäyttölaki 
22 §). Päätösten katsotaan tulleen yleisesti tietoon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun 
pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa (KuntaL 140 §).  Tuolloin myös 30 päivän 
valitusaika alkaa kulua. 
 

Pykälät:  
 
Valitukset osoitetaan: 
 

Hämeenlinnan hallinto-oikeus 
Raatihuoneenkatu 1. PL 640 
13111 HÄMEENLINNA 

 
Valituksen sisältö: 
 
Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle va-
litusajan puitteissa ja siinä on ilmoitettava: 
 
1) päätös, johon haetaan muutosta; 
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväk-
si; sekä 
3) perusteet, joilla muutosta vaaditaan. 
 
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyt-
tää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu 
henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. 
Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat 
ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. 
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. 
 
Valituskirjelmään on liitettävä: 
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1) päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä; 
2) todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alka-
misen ajankohdasta; sekä 
3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toi-
mitettu viranomaiselle. 
Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja 

 
MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
 

Seuraavissa asiakohdissa (alla, §) tehdyistä päätöksistä ei saa hakea kuntalain 136 §:n 
mukaan oikaisua, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 
 

Pykälät: 1 – 6, 8 - 9  
 
Seuraavissa asiakohdissa (alla, §) tehdyistä päätöksistä ei saa hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 
mom./muun lainsäädännön mukaan hakea muutosta valittamalla: 
 

Pykälät:  
 
Tätä ohjetta yksityiskohtaisempi oikaisuvaatimusohje liitetään vain asianosaisille tai pyydet-
täessä lähetettyihin pöytäkirjanotteisiin. 
 


