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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

Khall  1 §  Kunnanhallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä 

on saapuvilla kokouksessa. Kunnanhallituksen päätöksen mukaan kutsu 

kunnanhallituksen jäsenille toimitetaan vähintään viisi päivää ennen ko-

kousta. Mikäli jonkun tai joidenkin asioiden kiireellisyys niin vaatii, sil-

loin se voidaan esittää puhelimitse. 

 

Ehdotus:  Todetaan kunnanhallituksen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

 

 

Päätös:  Todettiin kunnanhallituksen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan tarkastaminen 
 

Khall  2 §  

 

Ehdotus:   Kunnanhallitus valitsee pöytäkirjantarkastajiksi vuorossa olevat.  

 

 

Päätös:  Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Taru Ojanperä ja Tuire Paju.  
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Kunnanhallituksen vuoden 2016 kokousaikataulu 
 

Khall 3 § Valmistelija: Pekka Paju vt. kunnanjohtaja 

 

Ehdotus: Kunnanhallituksen kokoukset pidetään tarvittaessa seuraavina 

maanantaipäivinä kello 18: 

 15.2.2016 

 14.3.2016 

 11.4.2016 

  9.5.2016 

 13.6.2016 

  8.8.2016 

 12.9.2016 

 10.10.2016 

 14.11.2016 

 12.12.2016 

  

 

 

  

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Lausuntopyyntö hallituksen linjauksista itsehallintoaluejaon perusteiksi 
   

Khall  4 § Valmistelija: Pekka Paju vt. kunnanjohtaja 

 

 Sosiaali- ja terveysministeriö sekä valtiovarainministeriö pyytävät 

Manner-Suomen kunnilta, kuntayhtymiltä sekä muilta jakelussa 

mainituilta tahoilta lausunnot hallituksen linjauksista itsehallintoaluejaon 

perusteiksi ja sote-uudistuksen askelmerkeiksi. Myös muut kuin 

jakelussa mainitut tahot voivat antaa asiassa lausuntonsa. 

Lausuntopyyntöön tulee vastata sähköisellä kyselyllä, jossa on 

kohdennettuja kysymyksiä hallituksen linjauksista. Kyselyyn annettuja 

vastauksia on mahdollista perustella, minkä lisäksi kyselyyn on varattu 

runsaasti tilaa myös vapaamuotoiselle kommentoinnille.  

 

Tausta ja aineistot 

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta, itsehallintoalueiden 

perustamista ja aluehallintouudistusta valmistellaan sosiaali- ja 

terveysministeriön ja valtionvarainministeriön yhteisessä hankkeessa, 

jota hallinnoidaan teknisesti sosiaali- ja terveysministeriössä.  

Hallituksen linjauksen mukaan itsehallintoalueet muodostetaan 

maakuntajaon pohjalta. Kuntia pyydetään ottamaan lausunnossaan 

kantaa siihen, minkä maakunnan pohjalta muodostettavaan 

itsehallintoalueeseen kunta katsoo kuuluvansa sekä perustelemaan 

kannanottonsa. Sen vuoksi kunnille osoitettu lausuntopyyntö on 

kohdistettu valtuustoille. Itsehallintoalueeseen sijoittumista koskevaan 

kannanottoon suhtaudutaan kunnan virallisena kantana, minkä vuoksi 

sitä koskevasta valtuuston päätöksestä tulee toimittaa päätösasiakirja 

sosiaali- ja terveysministeriöön.  

Lausunnot pyydetään antamaan 28.1.2016 klo 16.15 mennessä.  Annetut 

vastaukset ovat julkisia. Lausuntoyhteenvedossa otetaan huomioon vain 

määräaikaan sähköisesti saapuneet lausunnot. 

 

Ehdotus:  Kunnanhallitus antaa asiasta liitteen mukaisen lausunnon. 

 

Muutettu ehdotus: Kunnanhallitus antaa asiasta liitteen mukaisen lausunnon. 

Lisäksi kunnanhallitus esittää, että valtuusto päättää, että Oripää kuuluu 

nykyisen Varsinais-Suomen maakunnan pohjalta muodostettavaan 

itsehallintoalueeseen.  

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Markkinoinnin pääteemat vuodelle 2016 

 

Khall  5 §  Valmistelija: Heikki Mäkinen, markkinointityöryhmän puheenjohtaja 

 

 Kunnanhallituksen nimittämä markkinointityöryhmä esittää kunnanhal-

litukselle, että markkinoinnin pääteemoiksi vuodelle 2016 hyväksytään: 

 

1. kunnan kotisivujen ilmeen uudistaminen ja sisällön ajantasais-

taminen 

2. Kantatien varrella olevan mainostaulun uudistaminen 

3. tonttimarkkinointi erityisesti Uitonmäen asuntotonttien sekä yritys-

tonttien osalta 

4. OKRA-maatalousnäyttely 

5. lentokenttäalueen markkinointi tapahtumapaikkana 

6. kunnan facebook-sivun aktiivisuuden lisääminen 

7. mediaesitteen laatiminen ja matkailukartan tietojen päivittäminen 

 

Markkinointityöryhmä päättää konkreettisista markkinointitoimen-

piteistä kunnanvaltuuston hyväksymien määrärahojen puitteissa. 

Työryhmä antaa markkinointitoimenpiteiden toteutumisesta kunnan-

hallitukselle selvityksen vuoden lopussa. 

 

Ehdotus:  Kunnanhallitus hyväksyy markkinointityöryhmän esittämät markkinoin-

  nin pääteemat vuodelle 2016. 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Valtuuston kokouksen 14.12.2015 päätösten täytäntöönpano 
   

Khall  6 §  Valmistelija: Pekka Paju vt. kunnanjohtaja 

    

 Valtuuston kokouksessa 14.12.2015 päätettiin seuraavat asiat: 

- Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän perussopimuksen 

muuttaminen 

- Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017 -2018 

- Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n osakaskuntien 

jätelautakuntasopimuksen muuttaminen 

- Sos. ltk:n talousarvion ja toiminnan toteutuminen osavuosikatsaus 

II/2015 

- Vesihuoltolaitoksen taseyksikön muodostaminen 

  

   

 

Ehdotus:  Kunnanhallitus toteaa, että valtuuston päätökset ovat   

  syntyneet oikeassa järjestyksessä ja päättää panna ne täytäntöön. 

  Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän perussopimusta eivät kaikki 

  kunnat hyväksyneet, joten se tulee uuteen käsittelyyn. 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. hyväksyi ehdotuksen. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen 
 

Khall  153 §/7.12.2015 Valmistelija: Pekka Paju vt. kunnanjohtaja 

 

 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä pyytää 31.12.2015 mennessä 

 kunnan päätöstä koulutuskuntayhtymän perussopimuksen 

 muuttamisesta. Muutos koskee perussopimuksen 2 §:ää, jossa määrätään 

 seuraavasti:  

 ”Kuntayhtymän tehtävänä on jäsenkuntiensa puolesta järjestää 

 ammatillista peruskoulutusta ottaen huomioon alueen koulutustarpeet 

 sekä tuottaa ammatillista aikuiskoulutusta ja hoitaa 

 oppisopimustoimintaa.  

 Kuntayhtymä tuottaa ja myy koulutus-, tutkimus-, kehittämis- ja 

 palvelutoimintoja. ”  

 Pykälä esitetään muutettavaksi seuraavaan muotoon (muutos 

 korostettuna):  

 ”Kuntayhtymän tehtävänä on jäsenkuntiensa puolesta järjestää 

 ammatillista peruskoulutusta ja lukiokoulutusta ottaen huomioon 

 alueen koulutustarpeet sekä tuottaa ammatillista aikuiskoulutusta ja 

 hoitaa oppisopimustoimintaa.  

 Kuntayhtymä tuottaa ja myy koulutus-, tutkimus-, kehittämis- ja 

 palvelutoimintoja."  

 Perussopimus on kuntien välinen sopimus ja sen muuttamisesta päättävät 

 jäsenkunnat. Kuntalain 79 §:n mukaan perussopimusta voidaan muuttaa, 

 jos vähintään 2/3 jäsenkunnista sitä kannattaa ja niiden asukasluku on 

 vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta. 

 Päätöksen perussopimuksen muuttamisesta tekevät jäsenkuntien 

 valtuustot.  

 Kuntayhtymäjohtaja on jäsenkuntien viranhaltijoiden tapaamisissa 

 esittänyt niille jäsenkunnille, jotka ylläpitävät lukiokoulutusta, 

 mahdollisuutta käynnistää neuvottelu lukiokoulutuksen järjestämisluvan 

 siirtämisestä kunnalta kuntayhtymälle. Loimaan kaupunki asetti 

 työryhmän selvittämään toisen asteen koulutuksen keskittämisen eli 

 lukiokoulutuksen siirtämisen osaksi Lounais-Suomen 

 koulutuskuntayhtymän toimintaa. Yksityiskohtaisempaa valmistelua 

 varten Loimaan kaupunki ja koulutuskuntayhtymä asettivat 

 jatkotyöryhmän. Työryhmä piti perusteltuna, että Loimaan kaupunki 

 luopuu lukiokoulutuksen ylläpitämisestä ja Lounais-Suomen 

 koulutuskuntayhtymä hakee opetus- ja kulttuuriministeriöltä 

 lukiokoulutuksen ylläpitämislupaa 1.1.2017 alkaen. Työryhmä suositteli 

 uuden oppilaitoksen nimeksi Lounais-Suomen ammattiopisto ja lukio, 

 Novida. Muutoksen lähtökohtana on, että lukiokoulutuksen siirtymisestä 

 kuntayhtymälle ei saa aiheutua kustannuksia, jotka jouduttaisiin 

 kattamaan ammatillisen koulutuksen valtionosuuksilla.  

 Osassa kuntia on herättänyt pelkoa perussopimuksen muutoksen 

 sananmuoto, joka nähdään mahdollisuutena järjestää kuntayhtymän 

 toimesta lukiokoulutusta kaikissa jäsenkunnissa. Jotta tästä pelosta ei 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

 tulisi estettä pysyä suunnitellussa aikataulussa siirtää Loimaan lukion 

 järjestämislupa kuntayhtymälle, perussopimuksen muutoksessa 

 mainitaan nimeltä Loimaan kaupunki lukiokoulutuksen 

 järjestämiskuntana. 

 

Ehdotus:  Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Lounais-Suomen koulutuskunta-

  yhtymän perussopimusta muutetaan sen mukaiseksi, että Loimaan  

  kaupungin lukiokoulutus siirretään Lounais-Suomen koulutuskunta-

  yhtymän ylläpitämäksi. 

  

Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen. 

 

__________________________________________________ 

 

Kvalt 39 §/14.12.2015 

 

Ehdotus:  Kunnanvaltuusto hyväksyy kunnanhallituksen esityksen.  

 

 

Päätös:  Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen. 

 

__________________________________________________ 

 

Khall  7 §  Valmistelija: Pekka Paju vt. kunnanjohtaja 

   

  Huittisten kaupungin, Loimaan kaupungin ja Oripään kunnan valtuustot 

  hyväksyivät kuntayhtymän esityksen. Liedon kunnanhallitus, Pöytyän 

  kunnanhallitus ja Uudenkaupungin kaupunginhallitus päättivät palauttaa 

  asian kuntayhtymälle uudelleen valmisteluun. Marttilan kunnanvaltuusto 

  päätti siirtää asian myöhempään ajankohtaan ja Aura ja Koski Tl siirsi 

  asian käsittelyn vuodelle 2016. 

  Kuntayhtymän virkamiehet ja jäsenkuntien kuntajohtajat pitivät  

  11.1.2016 asiasta uuden neuvottelun. Neuvottelussa sovittiin  

  perussopimuksen muutoksesta, Loimaan kaupungin ja kuntayhtymän 

  välisestä sopimuksesta sekä lukiokoulutuksen talouden seurannasta. 

 

Ehdotus:  Kunnanhallitus esittää valtuustolle Lounais-Suomen koulutuskunta-

  yhtymän perussopimusta muutettavaksi siten, että 2 § kuuluu : 

  ”Kuntayhtymän tehtävänä on jäsenkuntiensa puolesta järjestää  

  ammatillista peruskoulutusta ottaen huomioon alueen koulutustarpeet 

  sekä tuottaa ammatillista aikuiskoulutusta ja hoitaa   

  oppisopimustoimintaa sekä järjestää lukiolain mukaista koulutusta  

  Loimaan kaupungin alueella.” 

  Pykälä 21 muutetaan muotoon ”Jäsenkunnan osuus kuntayhtymän  

  varoihin ja vastuu veloista ja velvoitteista määräytyvät  

  peruspääomaosuuksien suhteessa. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

  Mikäli jokin kuntayhtymän jäsenkunta haluaa siirtää lukiokoulutuksensa 

  kuntayhtymän ylläpidettäväksi, vastaa kyseinen kunta siirtyvän  

  lukiokoulutuksen kustannuksista investointikustannuksineen niiltä osin, 

  kuin kustannuksia ei pystytä kattamaan lukiokoulutukseen osoitetuilla 

  valtionosuuksilla.” 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Valtionosuuspäätökset 2016 
 

Khall  8 § Valmistelija: Pekka Paju vt. kunnanjohtaja 

 

 Valtiovarainministeriö on tehnyt 30.12.2015 päätöksen kunnan 

peruspalvelujen valtionosuudesta ja opetustoimen muusta rahoituksesta 

vuodelle 2016. 

 

 

 
 

 

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen vuoden 2016 maksettavat 

valtionosuudet. 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 

 

  

VALTIONOSUUDET Päätös 2016 TA 2016 Ero 

Kunnan peruspalvelujen valtionosuus 4 179 117 4 201 263 -22 146

siitä: Verotuloihin perustuva valtionosuudentasaus 1 097 756 1 102 210 -4 454

Muut opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet -356 975 -372 856 15 881

Talousarvion pyöristys -7

Yhteensä 3 822 142 3 828 400 -6 258

Kotikuntakorvaustulot 13 388 22 410 -9 022

Kotikuntakorvausmenot -611 822 -641 980 30 158

Kotikuntakorvaukset netto -598 434 -619 570 21 136

Maksetaan 3 223 708 3 208 830 14 878
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Käyttösuunnitelma 
 

Khall  9 § Valmistelija: Pekka Paju vt. kunnanjohtaja 

 

Kunnanvaltuusto on 7.12.2015 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2016. 

Valtuusto on myöntänyt kunnanhallitukselle käyttötalouteen eri tehtä-

ville seuraavat ulkoiset määrärahat: 

 

Yleishallinto          menot        364 200   

                    tulot           31 240   

Maaseutuelinkeinot           menot         21 500               

                                            Elinkeinotoimi       menot         31 500  

 

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että valtuuston hyväksymässä talousarviossa 

olevaan alustavaan käyttösuunnitelmaan ei tässä vaiheessa tehdä 

muutoksia.  

 

  

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Hoitajan viran muuttaminen vastaavan sairaanhoitajan viraksi  
 

Sos.ltk. § 5/20.1.2016 Valmistelija Kirsi Lassila, sosiaalijohtaja  

 

 Virkasuhteessa ollut palvelutalon hoitaja on irtisanoutunut virastaan 

eläkkeelle siirtymisen johdosta siten, että viimeinen työpäivä on 

31.3.2016. Palvelutalon toimintaa on tarpeen tehostaa niin, että siellä 

voidaan jatkossa hoitaa entistä huonokuntoisempia asukkaita. Tämän 

vuoksi hoitajan virka on muutettava palvelutalon vastaavan 

sairaanhoitajan viraksi. Vastaava sairaanhoitaja vastaa palvelutalotaloa 

koskevista hallinnollisista ja esimiestehtävistä sekä osallistuu 

käytännön hoitotyöhön.  

 

Ehdotus: Sosiaalilautakunta päättää muuttaa palvelutalon hoitajan viran 

vastaavan sairaanhoitajan viraksi 1.4.2016 alkaen. Sosiaalilautakunta 

valtuuttaa sosiaalijohtajan määrittämään tarkemman  tehtäväkuvauksen 

sekä julistamaan viran haettavaksi.  

 

Muutettu ehdotus:  Sosiaalilautakunta päättää muuttaa palvelutalon hoitajan viran 

sairaanhoitajan viraksi 1.4.2016 alkaen. Sosiaalilautakunta päättää 

julistaa viran haettavaksi. 

 

Päätös:   Sosiaalilautakunta päätti muuttaa palvelutalon hoitajan viran 

sairaanhoitajan viraksi 1.4.2016 alkaen. Sosiaalilautakunta päätti julistaa 

viran haettavaksi.  

 

  Lisätietoja: Kirsi Lassila, sosiaalijohtaja, p. 050 5728053 

 

__________________________________________________ 

    

Khall  10 §  Sosiaalilautakunta on 20.1.2016 päättänyt muuttaa hoitajan viran  

  sairaanhoitajan viraksi. Hallintosäännön 60 §:n mukaan asian  

  ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi päättää kunnanhallitus, 

  kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja. 

  Vt. kunnanjohtaja on päätöksellään 25.1.2016 § 5 käyttänyt  

  asiassa otto-oikeutta. 

  Otto-oikeutta käytettäessä alemman viranomaisen käsittelemä  

  asia siirtyy kokonaan kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Kunnanhallitus 

  on velvollinen tekemään asiassa uuden päätöksen taikka  

  kumoamaan,  muuttamaan tai pysyttämään aiemman päätöksen. Asia 

  voidaan myös palauttaa päätöksen tehneen viranomaisen käsiteltäväksi. 

 

  Vanhustyön painopistettä tulee jatkossa siirtää ennaltaehkäiseviin  

  palveluihin, joista kotihoito on tärkein.  Kotihoito tarkoittaa kotipalvelua 

  ja kotisairaanhoitoa sekä muita kotona selviytymisen tueksi tarjottavia 

  tukipalveluja. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

  Kotiin annettavan hoidon ja hoivan sekä tukipalveluiden tarkoituksena 

  on auttaa asiakasta selviytymään omassa kodissaan mahdollisimman 

  pitkään. Kotihoidolla myös ennaltaehkäistään asiakkaan siirtymistä 

  ennenaikaisesti laitoshoitoon. 

  Palvelutalon toimintaa on tarpeen tehostaa niin, että siellä voidaan  

  jatkossa hoitaa entistä huonokuntoisempia asukkaita. Tämän vuoksi 

  hoitajan viran pätevyysvaatimuksissa on vaadittava sairaanhoitajan  

  pätevyyttä. Palvelutalon toiminnan kehittämiseen ja tehostamiseen  

  on panostettava entistä enemmän.  

  Tällä hetkellä vastaavan sairaanhoitajan työpanos on jakaantunut 

  niin, että hän on työskennellyt puolet työajastaan kotihoidossa ja puolet 

  palvelutalolla. Vastaavan sairaanhoitajan työ on sisältänyt sekä  

  kotihoidon, että palvelutalon hallinnolliset työt. Tämän lisäksi hänen 

  tehtäväkuvaansa on kuulunut osallistuminen käytännön hoitotyöhön 

  molemmissa työyksiköissä.     

  Vanhustyön kehittämisen kannalta on tarkoituksenmukaista siirtää  

  vastaavan sairaanhoitajan työpanos kokonaisuudessaan kotihoitoon ja 

  lisätä palkattavan sairaanhoitajan työnkuvaan palvelutalon hallinnolliset 

  ja työnjohdolliset tehtävät. 

 

Ehdotus:  Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle hoitajan viran lakkauttamista 

  ja palvelutalon vastaavan sairaanhoitajan viran perustamista. 

  Palvelutalon vastaavan sairaanhoitajan kelpoisuusehtona on  

  sairaanhoitajan koulutus ja tehtävänä palvelutalon hallinnolliset ja  

  sairaanhoidolliset työt. 

  Hallintosääntöön tehdään tarvittavat muutokset myöhemmin. 

 

Muutettu ehdotus:  Kunnanhallitus palauttaa asian sosiaalilautakunnan uudelleen 

käsiteltäväksi. 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Hallintokuntien pöytäkirjat 
 

Khall  11 §  Kuntalain 51. § mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjoh-

taja, kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voi-

vat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on lain nojalla siir-

retty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen toimivaltaan ja jossa asian-

omainen viranomainen on tehnyt päätöksen. 

 

  Hallintosäännön 23. § mukaan hallintokunnan on neljän päivän kuluessa 

pöytäkirjan tarkastamisesta ilmoitettava kunnanhallitukselle tekemistään 

päätöksistä lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista kun-

nanhallitus on päättänyt, ettei se käytä otto-oikeuttaan.  

 

  Edellä mainittujen säännösten nojalla kunnanhallitukselle on toimitettu 

seuraavat hallintokuntien pöytäkirjat: 

   

  Tekninen lautakunta 10.12.2015 

  Sosiaalilautakunta 20.1.2016 

   

   

Ehdotus:  Kunnanhallitus merkitsee edellä mainitut pöytäkirjat tietoonsa saate-

tuiksi ja toteaa, että niihin sisältyvät päätökset eivät anna aihetta enem-

piin toimenpiteisiin, muilta osin, mitä on jo käsitelty. 

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Kiinteistöluovutusilmoitukset 

 

Khall  12 §  Etuostolain mukaan kunnalla on etuosto-oikeus kunnassa sijaitsevan 

kiinteistön kaupassa. 

 

  Etuosto-oikeutta ei kuitenkaan ole, mikäli kiinteistö käsittää tai jos sa-

malla luovutuskirjalla tai muutoin luovutuksin, jotka on katsottava sa-

maksi kaupaksi, myydään eri kiinteistöjä, nämä yhdessä käsittävät 5 000 

m2 tai sitä vähemmän. Pinta-alaa laskettaessa otetaan huomioon saman 

ostajan ja saman myyjän välillä kahden viimeksi kuluneen vuoden ai-

kana tehdyt kaupat. 

 

  Etuosto-oikeuden ulkopuolelle jäävät lähisukulaisten väliset kaupat, kau-

pat joissa ostajana tai myyjänä on valtio tai sen laitos, pakkohuutokaupat 

sekä niin sanotut kohtuuttomiksi katsottavat tilanteet. 

 

Kunta voi käyttää etuosto-oikeuttaan vain maan hankkimiseksi yhdys-

kuntarakentamista sekä virkistys- ja suojelutarkoituksia varten. Kunnalle 

on jätetty seuraavat kiinteistönluovutusilmoitukset: 

 

  Lahja: Männistö-niminen tila RN:o 1:30 Oripään kunnassa 

 

   

  Kauppa: Kariluoto-niminen tila, 561-404-4-91, Oripään kunnassa 

 

   

  Kauppa: Tontti 58/3-niminen tila RN:o 8:113 Oripään kunnassa 

 

  

 

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee kiinteistönluovutusilmoitukset tiedokseen ja 

päättää, että se ei käytä etuosto-oikeutta ko. kaupassa. 

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. hyväksyi ehdotuksen. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Ilmoitusasiat 
   

 

Khall  13 §  Pohjola Pankki Oyj 

  Kuntatodistus 250 000 euroa 8.12.2015 

 
Oripään VPK 

Selvitys nuoriso-osaston saamasta lahjoituksesta ja sen käytöstä 

 

Turun hallinto-oikeus  

Päätös maa-ainesten ottamislupaa koskevaan valitukseen 

 

LHJ 

Jätetaksa 2016 

 

ELY-keskus 

Taksilupien enimmäismäärän vahvistaminen 

 

Valtiovarainministeriö 

Päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuuden muutoksesta vuodelle 

2015 

 

ELY-keskus 

Päätös vedenottamon tarkkailuohjelman muuttamisesta  

 

Turun Seudun Puhdistamo Oy 

Allekirjoitettu sopimus Turun seudun puhdistamo Oy:n osakaskannan 

laajentamisesta 

 

ELY-keskus 

Päätös ilmoitukseen tilapäistä melua aiheuttavasta toiminnasta 

 

  Pohjola Pankki Oyj 

  Kuntatodistus 250 000 euroa 5.1.2016 

 

  Pohjola Pankki Oyj 

  Kuntatodistus 150 000 euroa 18.1.2016 

 

 

 

Ehdotus: Ilmoitusasiat merkitään kunnanhallituksen tiedoksi. 

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. hyväksyi ehdotuksen. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Pöytäkirjajäljennökset 
 

Khall  14 §  Liedon kunta: Ympäristöterveyslautakunnan kokouspöytäkirja 9.12.2015 

 

 LSKKY: Yhtymävaltuuston kokouspöytäkirja 10.12.2015 

 

Ehdotus:  Pöytäkirjajäljennökset merkitään kunnanhallituksen tiedoksi. 

 

   

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 


