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Kokousaika 10.10.2016 kello 18.00 – 18.40 

Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali 

 

Läsnä      
   

Halkivaha, Erkki 

Isotalo, Päivi    

Kolari, Kari 

Juhala-Nuutila, Moonica 

Kaarto, Anne-Mari  

Kankare, Tarmo 

Kulmanen, Matti vj. Mäntysaari, Kalevi   

Kuosa, Tero 

Kössi, Päivi 

Lehtonen, Jukka 

Leppämäki, Mauri   

Liinoja, Pertti 

Markula, Pekka  

Mäkinen, Heikki 

Ojanperä, Taru        

Rouhiainen, Hannele 

Vainionmaa, Reijo 

 

Paju Pekka, pöytäkirjanpitäjä 

    

 

Puheenjohtaja Kössi Päivi 

Pöytäkirjanpitäjä Paju Pekka 

Asiat pykälät  

 

26 – 30 sivut   

 

38 – 44 

Pöytäkirjan allekirjoitus 

ja varmennus 

 

 

Päivi Kössi 

puheenjohtaja 

 

 

                       Pekka Paju 

                       pöytäkirjanpitäjä 

Pöytäkirja on tarkastettu Oripäässä 17.10.2016 

 

 

 

Pertti Liinoja 

 

 

 

 

Pekka Markula 

Pöytäkirja on pidetty ylei-

sesti nähtävänä 

Oripäässä 18.10.2016 

 

Pöytäkirjanpitäjä 

 

 

Pekka Paju 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

Kvalt 26 §  Valtuuston työjärjestyksen 4 §:n mukaan suoritetaan nimenhuuto. 

 

Kokouskutsu on lähetetty valtuutetuille 4.10.2016. Kokouskuulutus on 

julkaistu kunnan ilmoitustaululla 4.10.2016 ja Loimaan lehdessä ja 

Auranmaan Viikkolehdessä. 

 

Valtuusto on päätösvaltainen, kun 2/3 valtuutettujen koko lukumäärästä 

on saapuvilla. 

 

Ehdotus:  Todetaan kunnanvaltuuston kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

 

Päätös:  Todettiin. 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan tarkastaminen 
 

Kvalt 27 § Kunnanvaltuuston työjärjestyksen mukaan valitaan kaksi 

pöytäkirjantarkastajaa ja sovitaan tarkastusajasta. 

 

 

Ehdotus: Pöytäkirjantarkastus suoritetaan maanantaina 17.10.2016 klo 9.00.  

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 

 

Päätös:  Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pertti Liinoja ja Pekka Markula. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

 

Talouden osavuosiraportti 1.1. – 30.6.2016  

 

Khall  102 §/12.9.2016 Valmistelija: Pekka Paju vt. kunnanjohtaja  

 Liitteenä talouden osavuosiraportti ajalta 1.1. – 30.6.2016 

 

 

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen osavuosiraportin ajalta 1.1.–

30.6.2016 ja saattaa raportin tiedoksi kunnanvaltuustolle. 

 

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 

 

__________________________________________________ 

Kvalt 28 §  

 

Ehdotus:  Kunnanvaltuusto merkitsee tiedokseen osavuosiraportin ajalta 1.1.–

30.6.2016.  

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

 

Kunnanjohtajan viran täyttäminen 
 

Khall  103 §/12.9.2016 valmistelija Hannele Rouhiainen kunnanhallituksen pj 

 

 Kuntalain 41 §:n mukaan valtuusto valitsee kunnanjohtajan. 

Kunnanjohtaja voidaan valita joko toistaiseksi tai määräajaksi ja hän on 

virkasuhteessa kuntaan. Kuntalain 42 §:n mukaan kunnan ja 

kunnanjohtajan on tehtävä johtajasopimus, jossa sovitaan johtamisen 

edellytyksistä. 

 Kunnanjohtajan kelpoisuusvaatimukset voidaan harkita kuntakohtaisesti. 

Kuntalaissa ei säädetä kelpoisuudesta. Hallintosäännön 6 §:n mukaan 

viran kelpoisuusehdot päättää virkaa auki julistettaessa se viranomainen, 

jonka tehtäviin kuuluu viran täyttäminen. Virkasuhteeseen ottava 

viranomainen päättää henkilön ottamisesta määräaikaiseen 

virkasuhteeseen erityisistä kelpoisuusvaatimuksista riippumatta 

kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 6 §:n 2 momentin mukaisesti. 

 Kunnanjohtaja Marja Tuohimaa irtisanoutui kunnanjohtajan virasta siten, 

että virkasuhde päättyi 28.2.2015. Tekninen johtaja Pekka Paju on vs. ja 

vt. kunnanjohtajana oman virkansa ohella yhtäjaksoisesti 15.12.2014 

alkaen. 

 Muutokset kuntakentässä vaikuttavat erityisen paljon pienten kuntien 

toimintoihin. Aluehallintouudistus tulee muuttamaan oleellisesti kuntien 

roolia. Iso osa palveluiden järjestämisvastuusta siirtyy maakunnalliselle 

tasolle. Osan ennestäänkin vähäisen henkilöstön siirtymisestä 

maakunnan palvelukseen vaikuttaa erittäin paljon myös yleishallinnon 

toimintoihin. 

 Painopiste kunnallisessa hallinnossa siirtyy oman alueen kehittämiseen. 

Tämän hetkisen tiedon mukaan sote- ja aluehallinnon uudistuksen on 

tarkoitus tulla voimaan vuoden 2019 alusta. Varmuudella ei voida vielä 

tietää toteutuuko suunniteltu muutos ja missä muodossa ja ennen kaikkea 

ei tiedetä millainen on kunnan rooli muutoksen jälkeen. Tässä tilanteessa 

ei ole järkevää laittaa kunnanjohtajan paikkaa haettavaksi, kun ei tiedetä 

millaisia ominaisuuksia ja minkälaista panostusta viran hoitamiseen 

uudenlaisen pienen kunnan johtamisessa tarvitaan.  

 Tekninen johtaja on oman virkansa ohessa kyennyt hoitamaan lähes 

kahden vuoden ajan myös kunnanjohtajan viran työt moitteettomasti, 

joten tässä tilanteessa ei ole tarkoituksenmukaista muuttaa nykyistä 

toimintatapaa kuin nimikkeen muutoksella. 

 Hallintosäännön 9 § mukaan viranhaltijan siirtämisestä toiseen 

virkasuhteeseen kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 24 § 

tarkoitetuissa tapauksissa päättää kunnanhallitus tai se viranomainen, 

joka päättää molempiin virkasuhteisiin ottamisesta. Hallintosäännön 

mukaan kunnanjohtajan ja teknisen johtajan virkasuhteeseen ottamisesta 

päättää kunnanvaltuusto. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

 

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto siirtää teknisen 

johtajan Pekka Pajun suostumuksensa mukaisesti määräajaksi 

kunnanjohtajan virkaan. Määräaika alkaa 1.11.2016 ja päättyy 

31.1.2020. 

 Kunnanjohtajan tehtäviin liitetään täksi määräajaksi teknisen johtajan 

tehtävät.    

 Kunnanhallitus oikeutetaan päättämään kunnanjohtajan palkkauksesta. 

Kunnanjohtajalle tehdään kuntalaissa tarkoitettu kuntajohtajasopimus. 

 

Pöytäkirjamerkintä: Pekka Paju poistui asian käsittelyn ajaksi. 

 

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 

 

__________________________________________________ 

 

Kvalt 29 § 

 

Ehdotus:  Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto siirtää teknisen 

johtajan Pekka Pajun suostumuksensa mukaisesti määräajaksi 

kunnanjohtajan virkaan. Määräaika alkaa 1.11.2016 ja päättyy 

31.1.2020. 

 Kunnanjohtajan tehtäviin liitetään täksi määräajaksi teknisen johtajan 

tehtävät.    

 Kunnanhallitus oikeutetaan päättämään kunnanjohtajan palkkauksesta. 

Kunnanjohtajalle tehdään kuntalaissa tarkoitettu kuntajohtajasopimus. 

 

Pöytäkirjamerkintä: Pekka Paju siirtyi asian käsittelyn ajaksi yleisölehtereille. Pöytäkirjaa 

tätä asiaa käsiteltäessä piti puheenjohtaja Päivi Kössi. 

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

 

Määräalan myynti tilasta Laaksola 
 

Khall  105 §/12.9.2016 Valmistelija: Pekka Paju vt. kunnanjohtaja 

  

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

muotoiseen osaan jakama noin 3100 m2 suuruinen tila, jonka 

eteläpuolinen osa myytiin aiemmin tänä vuonna lisäalueeksi. 

Hirvikoskentien pohjoispuolinen kiilamainen noin 1500 m2 osa rajoittuu 

kiinteistöön, kiinteistötunnus 561-404-4-44, jonka omistaja on halukas 

ostamaan kyseisen määräalan lisäalueeksi kiinteistöönsä. 

 

Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kunta myy karttaliitteen 

osoittaman määräalan tilasta Laaksola, kiinteistörekisteritunnus 561-404-

4-43, 1000 euron kauppahinnasta ja hyväksyy liitteenä olevan 

kauppakirjan. 

  

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 

 

__________________________________________________ 

 

Kvalt 30 §  

 

Ehdotus: Kunnanvaltuusto päättää, että kunta myy karttaliitteen osoittaman 

määräalan tilasta Laaksola, kiinteistörekisteritunnus 561-404-4-43, 1000 

euron kauppahinnasta ja hyväksyy liitteenä olevan kauppakirjan. 

 

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

 

Muut asiat Vt. kunnanjohtaja esitti sote-uudistuksen tilannekatsauksen. 
  

 


