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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

Khall  63 §  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  64 §  

 

Ehdotus:   Kunnanhallitus valitsee pöytäkirjantarkastajiksi vuorossa olevat.  

 

 

Päätös:  Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pertti Liinoja ja Taru Ojanperä. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Valtiosääntöoikeuden lahjoitusprofessuuri  
   

Khall  65 §   Valmistelija: Pekka Paju vt. kunnanjohtaja 

 

 Maassa on käynnissä historiallisen laaja ja syvälle ulottuva paikallis- ja 

aluehallinnon uudistus. Kuntien rooli ja tehtävät muuttuvat oleellisesti 

itsehallintoalueiden toiminnan käynnistyttyä. Muutoksen johdosta 

kuntien ja muiden kuntayhteisöjen edunvalvonta on organisoitava 

uudelleen.  

 Kuntien takauskeskuksen järjestämässä, mm. perustuslakia ja kuntien 

itsehallintoa koskevassa keskustelutilaisuudessa 7.10.2015 perustus-

lakiasiantuntijat ja eri kuntayhteisöjen edustajat totesivat, että kunnan 

asukkaiden ja kuntaa suurempien itsehallintoalueiden itsehallintoa 

koskevan valtiosääntöoikeuden alaan kuuluvan tutkimuksen ja opetuksen 

lisäykselle on tarvetta.  

 Kunta-alan toimijoiden piirissä on virinnyt hanke valtiosääntöoikeuden 

lahjoitusprofessuurin perustamiseksi Itä-Suomen yliopistoon Joensuun 

oikeustieteelliseen tiedekuntaan. Lahjoitusprofessuurin tehtävänä on 

kunnan ja kuntaa suurempien alueiden asukkaiden itsehallintoon liittyvä 

valtiosääntöoikeuden alan tutkimus ja opetus. Hankkeen taustayhteisöksi 

on lupautunut Kuntien takauskeskus. Hankkeen kustannusarvio on 

800.000 €, joka jakautuisi kuntayhteisöjen, yliopiston sijaintikunnan ja 

muiden kuntien kesken seuraavasti:  

 - Suomen Kuntaliitto, Kunnallisalan kehittämissäätiö, Keva, Kunta-

rahoitus ja Kuntien takauskeskus 400.000 €  

 - Yliopiston sijaintikunta 100.000 €  

 - Muut kunnat ja kuntayhteisöt 300.000 €  

 Kuntien takauskeskuksen valtuuttamat hankkeen asioiden hoitajat esit-

tävät, että kunnat osallistuvat hankkeeseen 10 sentillä/asukas. Osuuden 

voi jakaa vuosille 2016 ja 2017. Rahoituspäätökset pyydettiin tekemään 

30.4.2016 mennessä.  
  Myönteisiä rahoituspäätöksiä on 11.5.2016 mennessä tehty 423 800 

euron edestä, joten hanke on toteutumassa. Kaikkiaan 98 kuntaa on 

tehnyt myönteisen päätöksen huomioiden Pohjois-Savon liiton päätös 10 

senttiä/asukas kaikkien jäsenkuntiensa puolesta. Myös Kainuun liitto on 

osallistunut hankkeeseen, jonka lisäksi useampi sen jäsenkunnista on 

vielä erikseen mukana. Tähän mennessä takauskeskukseen on ilmoitettu 

55 kunnan kielteinen päätös, joten asian käsittely on vielä kesken noin 

150 kunnassa.   

 Oripään kunnan osuus olisi noin 150 €. Suomen Kuntaliitto on päättänyt 

osallistua hankkeeseen 75.000 € summalla.  

 Kuntien takauskeskuksen saatekirje liitteenä. 

 
Ehdotus:  Kunnanhallitus toteaa, että kunta suhtautuu myönteisesti 

lahjoitusprofessuurin perustamiseen. Kyseessä on kuitenkin sellainen 

toiminta, joka pitää hoitaa muulla tavoin kuin kuntien rahoituksella. 



 

ORIPÄÄN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu 

   

Kunnanhallitus 13.6.2016  79  

   

 

 

Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Lisäksi Suomen Kuntaliitto kuntien yhteisenä edustajana rahoittaa 

hanketta 75.000 eurolla. Tästä syystä Oripään kunta ei rahoita hanketta. 

  

  

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Oripään kunnan ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen välinen sopimus kuntaan 

osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä 
 

Khall  66 §   Valmistelija: Pekka Paju vt. kunnanjohtaja 

 

 Varsinais-Suomen ELY-keskus esittää, että Oripään kunta tekee ELY-

keskuksen kanssa sopimuksen maahanmuuttajien vastaanottamisesta. 

Asiasta on neuvoteltu Loimaan seutukunnan kuntien ja ELY-keskuksen 

kesken. Neuvottelun pohjalta kaikille Loimaan seutukunnan kunnille 

esitetään sopimuksen tekemistä. Uusimman luonnoksen mukaan Oripää 

vastaanottaa vuosittain noin 4 henkeä, kuitenkin niin, että yksittäisenä 

vuotena määrä voi olla suurempikin. Määrä on vuosina 2016–2018 

enintään 10. ELY-keskus pyrkii sijoittamaan perheitä. Loimaan seudun 

kuvio muuttui Alastarolle suunnitellun vastaanottokeskuksen 

peruuntumisen vuoksi. Loimaalle sijoitetaan nuoria, jotka opiskelevat 

kansanopistossa. Näiden nuorien sijoittaminen lähiseudun kuntiin ei ole 

järkevää kuin ainoastaan poikkeustapauksissa. ELY-keskuksen 

näkökulmasta Oripää tulee sijoitusvaihtoehdoksi jollekin perheelle, joka 

  a)      haluaa muuttaa maaseudulle,   

  b)      jolla on jonkinlainen konkreettinen työllistymismahdollisuus 

 Oripäässä tai 

  c)      jos jokin yksittäinen henkilö muuttaa sinne puolison/työn perässä. 

 Kuntaan voi lisäksi muuttaa pakolaisia itsenäisesti sekä 

perheenyhdistämisen kautta. ELY -keskus ja kunta yhdessä arvioivat 

vuosittain kuntaan osoitettavien ja sijoittuvien henkilöiden määrät, 

henkilöiden kuntaan muuton alkuvaiheen palveluihin, asumiseen sekä 

muihin kotouttamis- ja peruspalveluiden käyttöön kohdistuvat tarpeet.  

 Laki kotouttamisen edistämisestä (Kotouttamislaki 1386/2010) astui voi-

maan 1.9.2011. Lain 32 §:n mukaan kunnan on laadittava kotoutumisen 

edistämiseksi ja monialaisen yhteistyön vahvistamiseksi kotouttamis-

ohjelma, joka hyväksytään kunnanvaltuustossa ja jota tarkistetaan 

vähintään kerran neljässä vuodessa. Ohjelma otetaan huomioon 

kuntalain 65 §:n mukaista talousarviota ja -suunnitelmaa laadittaessa. 

Kotouttamisohjelma laaditaan yhteistyössä työ- ja elinkeinotoimiston 

(TE-toimiston), muiden viranomaisten, yhteistyötahojen ja kansan-

eläkelaitoksen kanssa. Oripään kunnanvaltuusto on hyväksynyt 

kotouttamisohjelman 4.3.2013.   

 Kotoutumislain 30 §:n mukaan kunnalla on yleis- ja yhteensovitusvastuu 

maahanmuuttajien kotouttamisen kehittämisestä sekä sen suunnittelusta 

ja seurannasta paikallistasolla. Lisäksi kunnan on huolehdittava siitä, että 

palvelut soveltuvat myös maahanmuuttajille ja että ne järjestetään 

sisällöltään ja laajuudeltaan sellaisina kuin kunnassa esiintyvä tarve 

edellyttää. Kunnan on huolehdittava oman henkilöstönsä osaamisen 

kehittämisestä kotouttamisessa. Maahanmuuttajille tarkoitettuja 

toimenpiteitä ja palveluja voidaan järjestää myös kuntien välisenä 

yhteistyönä.  
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

 Kotoutumislain 44 §:n mukaan kustannusten korvaamisen edellytyksenä 

on, että kunta on laatinut 32 §:ssä tarkoitetun kunnan kotouttamis-

ohjelman ja tehnyt 41 §:ssä tarkoitetun sopimuksen ELY- keskuksen 

kanssa.  

 Sopimus kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä on esitys-

listan liitteenä.  

 

Ehdotus:  Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan Varsinais-Suomen ELY-

keskuksen ja Oripään kunnan välisen sopimuksen kotoutumisen 

edistämisestä.  

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Sopimus tilintarkastuspalveluista 

 
Khall  67 §  Valmistelija: Pekka Paju vt. kunnanjohtaja 

 

  Oripään kunnan ja BDO Audiator Oy:n välinen sopimus tilin-

tarkastuspalveluista valtuustokaudelle 2013–2016 sisältää option vuosille 

2017–2018. 

 

 Liite: Sopimus 

 

   

 

 

Ehdotus:  Kunnanhallitus päättää käyttää option vuosille 2017–2018. 

 

   

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Hallintosäännön päivitys 
 

Khall  68 §  Valmistelija: Pekka Paju vt. kunnanjohtaja 

 

Hallintosääntöön tulee tehdä muutoksia muuttuneen lainsäädännön  

ja kunnan omien päätösten johdosta. 

 

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle liitteen mukaiset korjaukset ja 

muutokset tehtäväksi hallintosääntöön. 

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Osallistuminen vanhusten tehostetun palveluasumisen seudulliseen 

kilpailuttamiseen  
 

Khall  69 § Valmistelija: Pekka Paju vt. kunnanjohtaja 

 

 Turun kaupungin hyvinvointitoimiala pyytää kuntia osallistumaan 

ikääntyneiden tehostetun asumispalvelun (sosiaalihuoltolaki 17 §) 

palvelujen seudulliseen kilpailutukseen. 

  

 Kilpailutuksen toteuttamiseksi Turun kaupungin hyvinvointitoimiala 

pyytää kunnilta suostumusta, jolla valtuutetaan Turun kaupungin 

hyvinvointitoimiala toteuttamaan kilpailutus niin, että prosessiin 

osallistuvat kunnat voivat tehdä asiakaskohtaiset palveluhankinnat 

palveluntuottajaksi hyväksyttyjen palveluntuottajien kanssa. Turun 

kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta on päättänyt mainitun 

kilpailutuksen käynnistämisestä kokouksessaan 29.3.2016 siten, että 

kilpailutus voidaan toteuttaa seudullisesti. 

 

 Kilpailutukseen osallistuvia kuntia pyydetään tekemään päätös 

osallistumisesta vanhusten tehostetun asumispalvelun seudulliseen 

kilpailutukseen, valtuuttamaan Turun kaupungin sosiaali- ja terveys-

lautakunta kilpailuttamaan vanhusten asumispalvelut ja tekemään 

hankintapäätöksen hyväksytyistä palveluntuottajista sekä valtuuttamaan 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala allekirjoittamaan kilpailutukseen 

osallistuvien kuntien puolesta palveluntuottajien kanssa tehtävät puite-

sopimukset. Vastausta pyydetään 30.6.2016 mennessä. 

 Oripään kunta joutuu nyt ja vastaisuudessakin ostamaan kunnan 

ulkopuolisia vanhusten hoidon palveluja joten osallistuminen Turun 

kaupungin järjestämään kilpailutukseen on perusteltua. 

 

 Liitteenä Turun kaupungin kysely. 

 

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää osallistua vanhusten tehostetun asumispalvelun 

seudulliseen kilpailutukseen, valtuuttaa Turun kaupungin sosiaali- ja 

terveys-lautakunnan kilpailuttamaan vanhusten asumispalvelut ja 

tekemään hankintapäätöksen hyväksytyistä palveluntuottajista sekä 

valtuuttaa Turun kaupungin hyvinvointitoimiala allekirjoittamaan 

kilpailutukseen osallistuvien kuntien puolesta palveluntuottajien kanssa 

tehtävät puite-sopimukset. 

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Määräalan myynti tilasta Laaksola 
 

Khall  70 § Valmistelija: Pekka Paju vt. kunnanjohtaja 

  

 Tila Laaksola, 561-404-4-43, on Hirvikosken tien kahteen kolmion 

muotoiseen osaan jakama noin 3100 m
2
 suuruinen tila. Kiinteistön 561-

404-4-42 omistajat ovat tarjoutuneet ostamaan kiinteistöönsä rajoittuvan 

noin 1600 m
2
 määräalan 1000 eurolla. 

 Karttaliite. 

 

Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kunta myy Jani ja Petri 

Tammiselle karttaliitteen osoittaman määräalan tilasta Laaksola, 

kiinteistörekisteritunnus 561-404-4-43, 1000 euron kauppahinnasta. 

 Ostaja vastaa lohkomiskuluista. 

 

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Ryhmäperhepäiväkoti Päivänsäteen uudelleen järjestäminen ja vuorohoidon 

tarjoaminen ryhmäperhepäiväkodissa 

 

Siv.ltk § 36/25.5.2016       Valmistelija Elina Kutila, varhaiskasvatuksen vastuuhenkilö 

 

Sosiaalilautakunta on päättänyt 13.5.2014 vuorohoidon järjestämisestä 

perhepäivähoitajilla. Vuorohoito on iltaisin, öisin ja viikonloppuisin 

tapahtuvaa päivähoitoa. Käsite vuorohoito kattaa lasten iltahoidon sekä 

ympärivuorokautisen hoidon. Vuorohoitoa on hoito, joka tapahtuu 

normaalin päivähoidon aukiolon ulkopuolella (päiväkoti Kultasiipi on 

avoinna 5.30 - 17.00).  

 

Vuorohoidon ollessa vain perhepäivähoidossa se on koettu työlääksi. 

Sillä hoitajille kertyy ilta- sekä viikonloppuhoidoista vapaita, joita 

heidän pidettäväksi tulee useimmiten heti seuraavalle viikolle. Tieto 

hoitajien vapaista saadaan toisinaan hyvinkin nopealla aikataululla, sillä 

lasten hoitoaikalistat saadaan eri aikoina. Tällä hetkellä 

perhepäivähoitajilla on myös muita hoitolapsia, sillä vuorohoidon tarve 

on Oripään kunnassa niin vähäistä, että muiden lasten sijoittaminen on 

taannut hoitajille täydet tunnit työaikajaksossa. Varahoito 

perhepäivähoidon lapsille on perhepäivähoitajien vapaiden ajaksi 

järjestetty päiväkoti Kultasiivessä. 

 

Elokuusta 2016 vuorohoitoa tarjotaan yhdellä perhepäivähoitajalla sekä 

ryhmäperhepäiväkodissa, jossa on hoitopaikka vuorohoidon tarvitsijoille 

sekä muutama paikka myös pienemmille lapsille. Yhteensä 8-12 

kokopäivä paikkaa. Päivähoitoasetuksen mukaan, jos kolme 

perhepäivähoitajaa hoitaa samanaikaisesti enintään 12 lasta tulee yhdellä 

perhepäivähoitajalla olla vähintään sosiaalihuollon ammatillisen 

henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen 5 §:n mukainen 

ammatillinen kelpoisuus (lähihoitaja). Tilan puitteissa ryhmään voidaan 

sijoittaa 12 lasta, sillä yhdellä hoitajalla on lähihoitajan tutkinto.  

 

Ryhmäperhepäiväkodissa työskentelee aamu- ja päivävuoroa tekevä 

ryhmäperhepäivähoitaja sekä vuorotyötä tekevä ryhmäperhepäivähoitaja. 

Työntekijät siirtyvät omassa kodissa työtä tekevistä perhepäivähoitajista 

ryhmäperhepäivähoitajiksi. Heidän lisäkseen ryhmäperhepäiväkodissa 

on tarve lähihoitajalle - resurssihoitajalle, joka tekee 

ryhmäperhepäiväkodissa töitä silloin, kun vuorohoitaja on vapailla tai 

tulee töihin vasta iltavuoroon. Resurssihoitaja työskentelee myös muissa 

varhaiskasvatus yksiköissä tarvittaessa. 

 

Ryhmäperhepäiväkodista syntyvät lisäkulut (selvitys kuluista jaetaan 

kokouksessa, liite nro1) koostuvat tilojen vuokrasta, ruokakuluista sekä 

siivouskuluista. Tilamahdollisuutta tutkitaan vielä.  
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Ehdotus:    Sivistyslautakunta päättää  

1. ryhmäperhepäiväkoti Päivänsäteen uudelleen järjestämisestä ja 

vuorohoidon tarjoamisesta ryhmäperhepäiväkodissa 

2. palkata 10 kuukaudeksi määräaikaisen resurssihoitajan 

varhaiskasvatukseen 

 

Muutettu ehdotus:    Sivistyslautakunta päättää  

1. ryhmäperhepäiväkoti Päivänsäteen uudelleen järjestämisestä ja 

vuorohoidon tarjoamisesta ryhmäperhepäiväkodissa 

2. palkata 10 kuukaudeksi määräaikaisen resurssihoitajan 

varhaiskasvatukseen 

3. esitetään kunnanhallitukselle tarvittavan lisämäärärahan myöntämistä 

 

Päätös:         Muutettu ehdotus hyväksyttiin. 

 

Lisätietoja:             Elina Kutila, varhaiskasvatuksen vastuuhenkilö  

puh. 050 4328 188 

 

__________________________________________________ 

 

Khall  71 § Valmistelija: Pekka Paju vt. kunnanjohtaja 

 

 Varhaiskasvatuksen tilatarvetta selviteltäessä varteenotettavimmaksi 

vaihtoehdoksi on noussut ottaa varhaiskasvatuksen käyttöön Haapalan 

rivitalosta tyhjenevä 80 m
2
:n kolmio. Kolmion vuokra on 560 €/kk. 

  

  

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää sijoittaa ryhmäperhepäiväkodin rivitalo Haapalan 

asuntoon, osoite Laomäentie 2 asunto 1. 

 

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Maakunnallisen itsehallinnon valmistelu ja sote-uudistuksen 

valmisteluorganisaatio 
 

Khall  72 § Valmistelija: Pekka Paju vt. kunnanjohtaja 

   

 Maan hallitus on päässyt yksimielisyyteen maakuntahallintoa koskevan 

uudistuksen suuntaviivoista. Soten osalta valmistelua on Varsinais-

Suomessa johdettu Turun kaupungin palkkaaman muutosjohtaja, 

valtiotieteen tohtori, Antti Parpon toimesta. Muilta osin uudistus-

valmistelua on tehty maakunnan liitossa maakuntajohtajan vetämänä. 

Kaksihaaraisesta työjaosta on sovittu Varsinais- Suomen kunta-

kokouksessa 14.1.2016. 

 Uudistuksen valmistelusta ei voimassa olevan lainsäädännön mukaan 

millään toimielimellä ole toimivaltaa, paitsi että jokainen kunta voi 

päättää kyseisistä asioista omalta osaltaan. Valmistelun on siis 

perustuttava yhteisymmärrykseen. Maakuntahallitus on asettanut 

sosiaali- ja terveydenhuollon sekä muun maakuntauudistuksen poliittisen 

ohjausryhmän. 

 Varsinais-Suomessa maakuntauudistuksen valmistelussa sote-

uudistuksen valmistelu on erillinen osakokonaisuutensa. Kuntien ja 

Varsinais-Suomen liiton kanssa on yhteisesti sovittu, että sote-

uudistuksen valmistelu toteutetaan kuntavetoisesti. Kuntavetoiseen 

valmisteluun on päädytty, koska toistaiseksi sosiaali- ja terveydenhuollon 

järjestämisvastuu on kunnilla, ja lukumääräisesti suurin osa sosiaali- ja 

terveyspalvelujen henkilöstöstä on kunnissa. 

 Sote-uudistuksen valmistelua koordinoi muutosjohtaja. Muutosjohtajan 

virka on perustettu Turun kaupungin konsernihallintoon ja Turku vastaa 

kustannuksista tältä osin. Sote-uudistuksen valmistelutyöhön pyydetään 

nimeämään henkilöitä kunnista, kuntayhtymistä ja muista julkisista 

organisaatioista. Sote-uudistuksen valmistelu esitetään käynnistettävän 

projektisuunnitelmalla, jossa kuvataan valmistelun periaatteet ja 

tavoitteet, valmisteluorganisaatio sekä karkea alustava valmistelun 

aikataulu. 

 Viitemateriaali: Saatekirje, Varsinais-Suomen kuntakokouksen kokous-

pöytäkirja 26.5.2016, maakunnallisen itsehallinnon valmistelun tilanne-

katsaus, Varsinais-Suomen sote-valmistelun projektisuunnitelma, 

Maakuntahallituksen päätökset 2 kpl 

 

Ehdotus:  Kunnanhallitus päättää:  

  1. Merkitä tiedoksi maakunnallisen itsehallinnon valmistelun  

  tilannekatsauksen. 

  2. Hyväksyä sote-uudistuksen käynnistämispäätöksen,  

  projektisuunnitelman ja valmisteluorganisaatiorakenteen. 

3. Hyväksyä, että kaikki kunnissa tai kuntayhtymissä valmisteltavat 

maakunnallisen tason sote-uudistukseen vaikuttavat asiat käsitellään 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

jatkossa sote-uudistuksen valmisteluorganisaatiossa. Yhteyshenkilönä 

toimii muutosjohtaja Antti Parpo. 

 

Muutettu ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto päättää: 

 

  1. Merkitä tiedoksi maakunnallisen itsehallinnon valmistelun  

  tilannekatsauksen. 

 

  2. Hyväksyä sote-uudistuksen käynnistämispäätöksen,  

  projektisuunnitelman ja valmisteluorganisaatiorakenteen. 

 

3. Hyväksyä, että kaikki kunnissa tai kuntayhtymissä valmisteltavat 

maakunnallisen tason sote-uudistukseen vaikuttavat asiat käsitellään 

jatkossa sote-uudistuksen valmisteluorganisaatiossa. Yhteyshenkilönä 

toimii muutosjohtaja Antti Parpo. 

 

Päätös: Muutettu ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Tilintarkastusmuistio 
 

Khall  73 § Valmistelija: Pekka Paju vt. kunnanjohtaja 

 

 Tilintarkastuksen suorittivat JHTT - tilintarkastaja Hannu Laurila ja   

JHT Aino Lepistö. 

 Muistio liitteenä. 

 

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää tilintarkastusmuistion tietoonsa saatetuksi. 

 

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017 – 2019 taloussuunnitelman 

laadintaohjeet 
 

Khall  74 § Valmistelija: Pekka Paju vt. kunnanjohtaja 

  

 Uuden kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun 

mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi 

talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja 

velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on 

hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi 

vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman 

ensimmäinen vuosi. 

 Talousarvio- ja suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kunta- 

strategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. 

Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja 

kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. 

 Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan 

taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa 

tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. 

 Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät 

määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve 

katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai 

nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja 

tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. 

 Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. 

  Liikkumavara kuntataloudessa on olematon. Valtionosuuksien 

leikkaukset jatkuvat. Yleinen talouden tilanne näyttää hienoista 

elpymistä. 

 Talousarvion raami on tehty läpi koko organisaation 0 % talousarvion 

2016 luvuista lukuun ottamatta sosiaalitointa, jossa kasvuna on käytetty 

3 %.  

 Viranhaltijoiden ensimmäiset esitykset numeroiden osalta tehdään val- 

miiksi elokuun loppuun mennessä. Mikäli esitykset eivät ole annetun 

raamin mukaisia, ne tullaan palauttamaan uudelleen valmisteluun. 

Talousarvio esityksissä tulot saavat kuitenkin ylittää annetun raamin. 

 Lautakunnilla on aikaa käsitellä esityksiä lokakuun puoleen väliin asti. 

 Raami liitteenä. 

 

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy tässä pykälässä annetun ohjeistuksen ja liitteen 

mukaisen raamin vuoden 2017 talousarvion valmistelun pohjaksi. 

  

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Kunnan osallistuminen OKRA-maatalousnäyttelyyn 
 

Khall  75 §   Valmistelija: Heikki Mäkinen, markkinointityöryhmän puheenjohtaja 

 

 Kunta osallistuu OKRA-maatalousnäyttelyyn 6.-9.7.2016 aikaisempia 

vuosia näyttävämmällä osastolla. Kunnan osastolle on tulossa mm. 

lapsille polkutraktorirata selfievarikkoineen.  

 Myös kunnan tonttimarkkinointi on OKRA-osastolla tärkeässä osassa. 

Markkinointityöryhmä on suunnitellut tonttimarkkinoinnin vauhdit-

tajaksi tonttiarvontaa. Tarkoituksena on arpoa kunakin näyttelypäivänä 

yksi omakotitalotontti Oripäänkankaalta Korven asuntoalueelta.  

 Liitteenä olevat tonttien arvonta- ja luovutusehdot tulee saattaa 

 kunnanvaltuuston hyväksyttäviksi. 

 

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää toteuttaa OKRA-maatalousnäyttelyssä markki-

nointityöryhmän suunnitteleman tonttiarvonnan sekä esittää tonttien 

arvonta- ja luovutusehdot kunnanvaltuuston hyväksyttäviksi. 

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Hallintokuntien pöytäkirjat 
 

Khall  76 §  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: 

  Sosiaalilautakunta 12.5.2016 

  Sivistyslautakunta 25.5.2016 

   

   

   

   

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  77 §  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 

m
2
 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: 

 

  Kauppa: Honka-niminen tila RN:o 4:16 Oripään kunnassa 

 

  Kauppa: Tontti 35/16-niminen tila, kiinteistötunnus 561-404-5-68 

   Oripään kunnassa 

 

  Kauppa: Määräala Koivuniemi-nimisestä tilasta RN:o 10:128  

   Oripään kunnassa  

 

  Kauppa: Määräala Salamäki-nimisestä tilasta RN:o 9:128 Oripään 

   kunnassa 

 

  Kauppa: Salamäki-niminen tila RN:o 9:128 Oripään kunnassa 

  

 

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee kiinteistönluovutusilmoitukset tiedokseen ja 

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

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Ilmoitusasiat 
   

Khall  78 §  Varsinais-Suomen Liitto 

  Maakuntahallitus, tiedote 

 

  ELY-keskus 

  Siirtymäajan liikennöintisopimuksen muutos 

 

  Forssan kaupunki 

  Jätelautakuntasopimuksen ja osakassopimuksen tarkennuksia koskevat 

  tähän mennessä tulleet lausunnot 

 

  VSSHP 
  Tiedote hallituksen 24.5.2016 kokouksesta 

 

  Aurajokisäätiö 

  Toimintakertomus 2015 

 

  Valtiovarainministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö 

  Uusien maakuntien monitoimialaisen toimeenpanon esivalmistelun  

  käynnistäminen 

 

  Forssan kaupunki 

  Kooste jätelautakunnan taloustilanteesta  

 

  Museovirasto 

  Avustuspäätös 

 

  Aluehallintovirasto 

  Päätös koskien terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen toimeenpanon 

  valvontaa kunnissa 

 

  Pohjola Pankki Oyj 

  Kuntatodistus 250 000 euroa 3.6.2016 

   

  KTO 

  Valtuuston kokouspöytäkirja 1.6.2013 

 

   

 

Ehdotus: Ilmoitusasiat merkitään kunnanhallituksen tiedoksi. 

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Pöytäkirjajäljennökset 

 
Khall  79 §   Lounais-Suomen Koulutuskuntayhtymä: Yhtymävaltuuston  

  kokouspöytäkirja 10.5.2016 

 

  Forssan kaupunki: Jätelautakunnan kokouspöytäkirja 17.5.2016 

 

 

Ehdotus:  Pöytäkirjajäljennökset merkitään kunnanhallituksen tiedoksi. 

 

   

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Palkantarkistusesitykset 
 

Khall  80 § Valmistelija: Pekka Paju vt. kunnanjohtaja 

 

 Kunnanhallitukselle on esitetty liitteen mukaiset palkantarkistus-

esitykset. 

 

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä esitetyistä palkantarkistuksista 10 % 

korotuksen Marjut Jaloselle kirjastonjohtajan sijaisuuden ajalta.  

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 


