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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

Khall  137 §  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 laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan tarkastaminen 
 

Khall  138 §  

 

Ehdotus:   Kunnanhallitus valitsee pöytäkirjantarkastajiksi vuorossa olevat.  

 

 

Päätös:  Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Matti Kulmanen ja Tero Kuosa. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Valtuuston kokouksen 14.11.2016 päätösten täytäntöönpano 
   

Khall  139 §  Valmistelija: Pekka Paju, kunnanjohtaja 

 

 Valtuuston kokouksessa 14.11.2016 päätettiin seuraavat asiat: 

 

- Turun seudun puhdistamo Oy:n osakeanti, yhtiöjärjestyksen 

muutokset ja yhtiösopimus 

- Ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintasopimuksen päivitys 

- Sopimus tilintarkastuspalveluista 

- Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen 

vuodelle 2017 

- Talousarvion toteutuminen 1 – 9 / 2016 ja lisämäärärahojen 

hyväksyminen 

 

 

Ehdotus:  Kunnanhallitus toteaa, että valtuuston päätökset ovat syntyneet oikeassa 

  järjestyksessä ja päättää panna ne täytäntöön. 

 

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Vaalipäivän äänestyspaikat vuoden 2017 kuntavaaleissa 
 

Khall  140 §  Valmistelija: Pekka Paju, kunnanjohtaja 

 

 Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 9.4.2017.  

 Äänestyspaikkojen tiedot on merkittävä oikeusministeriön vaalitieto-

järjestelmään viimeistään perjantaihin 13.1.2017 klo 12 mennessä. 

 

 

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että kuntavaalien 2017 varsinaisen vaalipäivän 

äänestyspaikkana on Oripään palvelutalo. 

 

 

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Ennakkoäänestyspaikat ja -ajat vuoden 2017 kuntavaaleissa 
 

Khall  141 §  Valmistelija: Pekka Paju, kunnanjohtaja 

 

 Ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 29.3.–4.4.2017 ja 

ulkomailla 29.3.–1.4.2017.  

 Ennakkoäänestyspaikan on sekä tiloiltaan että sijainniltaan sovittava 

tarkoitukseensa myös järjestyksenpidon kannalta. Vaalilain 56 §:n 1 

momentissa on säädetty järjestyksestä ennakkoäänestyspaikassa ja siihen 

liittyen niin sanotusta vaalimainontakiellosta. 

 Ennakkoäänestystilan tulee olla riittävän suuri, jotta äänestys voidaan 

toimittaa sujuvasti ja luotettavasti eli vaalisalaisuus, vaalivapaus ja vaali-

rauha turvaten. Tilan tulee olla siten mitoitettu ja järjestetty, että ruuhkaa 

ja jonoja syntyy mahdollisimman vähän. 

 Ennakkoäänestyspaikka on sijoitettava rakennuksessa niin, että 

rakennuksen poistumistiet pidetään esteettöminä. 

 Kunnan on tehokkaasti tiedotettava kunnan alueella olevista yleisistä 

ennakkoäänestyspaikoista ja niiden aukioloajoista.  

 Oripäässä yleisenä ennakkoäänestyspaikkana on ollut kirjasto. 

Esityksessä ennakkoäänestysajat ovat samat kuin edellisissä vaaleissa. 

 Ennakkoäänestyspaikkojen tiedot on merkittävä oikeusministeriön 

vaalitietojärjestelmään viimeistään perjantaihin 13.1.2017 klo 12 

mennessä. 

 

 

 

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että Oripään kunnassa on yksi yleinen 

ennakkoäänestyspaikka, joka toimii Oripään kirjastossa.  

 

Ennakkoäänestyspaikka on avoinna seuraavasti: 

 

Päivä    Klo 

Keskiviikko  29.3.2017  10 - 12 

Torstai  30.3.2017  13 - 16 

Perjantai  31.3.2017  11 - 17 

Lauantai    1.4.2017  11 - 13 

Sunnuntai    2.4.2017  11 - 13 

Maanantai    3.4.2017  13 - 16 

Tiistaina    4.4.2017  08 - 20 

 

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen vuoden 2017 kuntavaaleihin 

Khall  142 §  Valmistelija: Pekka Paju, kunnanjohtaja 

 Kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava kutakin 

äänestysaluetta varten yksi vaalilautakunta ja laitoksissa toimitettavaa 

ennakkoäänestystä varten yksi tai useampi vaalitoimikunta (vaalilain 15 

§). 

 Vaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme 

muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään 

kolme. 

 Vaalitoimikuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu 

jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme. 

Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan varajäsenet on asettava siihen 

järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Vaalilautakunta ja 

vaalitoimikunta ovat päätösvaltaisia kolmijäsenisenä. 

 Vaalilain 15 §:ssä rajoitetaan vaalikelpoisuutta vaalilautakuntaan ja 

vaalitoimikuntaan. Sääntely on tältä osin tiukentunut aiemmasta. 

Lakimuutos tuli voimaan 1.6.2016. 

 Ehdokas ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. 

Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa 

eivät voi olla vaalitoimikunnan jäsenenä eivätkä varajäsenenä. Puolisolla 

tarkoitetaan aviopuolisoa sekä avioliitonomaisissa olosuhteissa ja 

rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä. Oma sekä edellä 

mainitun sukulaisen ehdokkuus missä tahansa kunnassa aiheuttaa sen, 

että henkilö ei ole vaalikelpoinen vaalilautakuntaan. 

 Vaalikelpoisuus vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan määräytyy 

muutoin sen mukaan kuin kuntalaissa (365/1995) säädetään 

vaalikelpoisuudesta lautakuntaan ja toimikuntaan (33 ja 36 §). Sinänsä ei 

ole estettä valita samaa henkilöä vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan, 

kunhan henkilö on vaalikelpoinen molempiin toimielimiin. 

 Jäsenet ja varajäsenet on valittava vaalikelpoisista kunnan asukkaista 

siten, että kunnassa edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneet 

äänestäjäryhmät mahdollisuuksien mukaan tulevat edustetuiksi 

vaalilautakunnassa ja vaalitoimikunnassa. Jäsenten ja varajäsenten 

poliittista edustavuutta tarkastellaan erikseen. Myös tasa-arvolain 

soveltamisessa tarkastelu tehdään siten, että sekä jäsenissä että 

varajäsenissä on oltava naisia ja miehiä kumpiakin vähintään 40 %. 

 Vaalitoimikuntaa ei Oripäässä nimetä, koska Oripäässä ei ole laitoksia, 

joissa järjestettävää ennakkoäänestystä varten nykyisen lainsäädännön 

mukaan vaalitoimikunta olisi.  

 Mikäli äänestäjällä ei ole mahdollisuutta äänestää ennakkoon 

ennakkoäänestyspisteessä tai varsinaisena vaalipäivänä, hän voi 

kotiäänestää.  

 Keskusvaalilautakunnan määräämät vaalitoimitsijat huolehtivat 

ennakkoäänestyksestä yleisissä ennakkoäänestyspaikoissa sekä 

kotiäänestyksestä. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Ehdotus: Kunnanhallitus valitsee vuoden 2017 kuntavaaleja varten 

vaalilautakunnan.  

 

 

Asian käsittely: Keskustelun aikana jäsen Liinoja ehdotti, että siirretään vaalilautakunnan 

valinta myöhemmäksi.  

 

 

Päätös: Hallitus päätti yksimielisesti siirtää asian käsittelyn myöhemmäksi. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Turun seudun hankintayhteistyösopimuksen jatkaminen 
 

Khall 143 §   Valmistelija: Pekka Paju, kunnanjohtaja 

 

 Turun kaupunginhallitus hyväksyi omalta osaltaan seudullisen hankinta-

yhteistyösopimuksen kokouksessaan 5.9.2016 (§339)  hankinta- ja logis-

tiikkajohtaja Fredrik  Lindströmin valmistelusta: 

 "Turun kaupunki on tehnyt seudullista hankintayhteistyötä 18 seudun 

kunnan kanssa jo yli seitsemän vuoden ajan. Jokaiselle kunnalle saman 

sisältöisessä yhteistyösopimuksessa ovat mukana Aura, Kaarina, Koski 

TL, Lieto, Loimaa, Marttila, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, 

Oripää, Paimio, Pöytyä, Raisio, Rusko, Sauvo, Taivassalo, ja Turku. 

Tarvasjoki oli mukana, mutta se on myöhemmin liitetty Lietoon. 

Seutuhankintoina kilpailutetaan tiettyjä Turun yhteishankintoja. Kukin 

kunta päättää ennen tarjouspyynnön julkaisemista, onko se mukana 

kyseisessä hankintasopimuksessa. Turku vastaa kilpailuttamisesta ja 

tekee hankintapäätöksen. Kilpailutuksen tuloksena syntyneen 

hankintasopimuksen allekirjoittaa jokainen kunta itse ja sitoutuu 

noudattamaan sitä oman kuntansa osalta. Kilpailutukset tehdään Turun 

sopimusaikataulujen mukaisesti. Tarjouspyynnön valmisteluvaiheessa 

kunkin siihen osallistuvan kunnan edustajalla on mahdollisuus osallistua 

hankinnan määrittelyyn. Käytännössä määrittelytyö on ollut Turun 

vastuulla.  

 Sopimusyhteistyö on sujunut hyvin. Kilpailuttaminen isommalle kunta-

ryhmälle edellyttää Turulta pidempää valmisteluaikaa. Sopimuskunnat 

ovat olleet tyytyväisiä yhteistyöhön.  

 
 Uusi sopimus 
 Koko seutuhankintojen johtoryhmän tahtotila on jatkaa edelleen seudul-

lista hankintayhteistyötä. Seudullisen hankintayhteistyön sopimuksen 

uusimista on käsitelty seutuhankintojen johtoryhmässä 27.5.2016. 

Johtoryhmä päätti yksimielisesti, että esitetään yhteistyön jatkamista 

nykyisessä muodossa ja laajuudessa. Sopimus esitetään hyväksyttäväksi 

ensin Turun kaupunginhallituksessa ja sen jälkeen kussakin kunnassa. 

 Vuonna 2009 voimaan astunut sopimus on osoittautunut käytännössä 

erittäin toimivaksi. Uusi sopimus esitetään alkavaksi 1.1.2017 jolloin 

nykyinen sopimus päättyy. Sopimus päättyisi määräaikaisena 

31.12.2018. Yhteistyössä kilpailutettavat tuoteryhmät säilyisivät pääosin 

samoina kuin tälläkin hetkellä. Sopimus mahdollistaa yhteistyön laajen-

tamisen myös muihin hankintoihin, mikäli se katsotaan tarkoituksenmu-

kaiseksi. 

 Kuntien osallistumisesta yhteishankintoihin esitetään veloitettavaksi 

0,38 (alv 0 %) euroa/asukas/kunta/kalenterivuosi. " 

 Esityslistan liitteenä on uusi sopimus. 
Oripään kunta on tällä hetkellä mukana oppikirjojen, 

toimistotarvikkeiden, koulu- ja askartelutarvikkeiden, lehtien sekä 

pehmopapereiden hankintasopimuksissa.  
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Sopimuksen kustannukset ovat vuosittain 0,38 € / asukas (alv 0 %) eli 

Oripään kohdalla noin 540 € vuosi. 

 

Liite: Hankintayhteistyösopimus 

 

 

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että 

- sopimus Turun seudun hankintayhteistuyöstä hyväksytään (sopimus 

on määräaikainen 31.12.2018 asti) 

- kunta sitoutuu suorittamaan Turun kaupungin hankinta- ja 

logistiikkakeskukselle korvauksena kilpailuttamisesta 0,38 

euroa/asukas (alv 0%) kalenterivuodessa 

- kunnanjohtaja nimeää kunnan edustajan sekä hänelle varajäsenen 

seutuhankintojen johtoryhmään 

- toimivaltainen hankintaviranomainen yhteishankinnoissa on Turun 

kaupungin hankinta- ja logistiikkajohtaja 

- toimialojen vastuuhenkilöt huolehtivat yhteishankintoihin 

osallistumisesta 

  

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Poikkeamislupahakemus  
 

Khall 144 §   Valmistelija: Pekka Paju, kunnanjohtaja 

 

  Rakennuspaikka 

 Hanna Koskinen hakee asemakaavamääräyksistä poikkeamista 

asuinrakennuksen, kokonaisalaltaan 215 k-m2:n rakentamista varten 

Toimintaloman kylään tilalle Aurinkopiitsi (kiinteistötunnus 561-404-

10-229), jonka pinta-ala on lainhuutotodistuksen mukaan 1472 m2. 

Rakennuspaikan osoite on Toimintalomantie 5, 32560 Virttaa. Kohde 

sijaitsee Toimintaloman asemakaavan korttelialueella RA, kortteli 11, 

tontti 4. Tontti rajoittuu viereiseen RA-tonttiin, VL-alueeseen sekä 

Toimintalomantiehen. Rakennuspaikka on rakentamaton. Suunnitelman 

mukaan rakennuspaikan lopulliseksi kerrosalaksi muodostuu 215 k-m2. 

  

 Kaavamääräykset 

 Korttelialue RA sallii loma-asuntojen rakentamisen. Tontin e=0,20, 

jolloin kaavatontin pinta-alan (1472 m2) mukainen rakennusoikeus olisi 

294 m2 ja suurin sallittu kerrosluku I u 1/2. Rajanaapureita, joiden edun 

kannalta on tarpeellista, on hankkeen johdosta kuultu.  

  

 Hakijan perustelut 

 Hakija perustelee hakemustaan RA-alueelle aiemmin myönnetyillä 

asuinrakennusten rakennusluvilla ja hakijoiden yhdenmukaisella 

tasavertaisella kohtelulla. 

 

 Lausunto (Jussi Lehto, rakennustarkastaja) 

 Rakentamisen toteutus ei ylitä asemakaavan mukaista sallittua 294 k-m2. 

Toimenpiteen jälkeen rakennusoikeutta olisi käytetty 215 k-m2. 

Hankkeen mukainen rakennus sijaitsee rakennusalueella.  

 Asuinrakennuksen rakennuslupaa ei voida myöntää korttelissa RA ennen 

myönteistä poikkeamispäätöstä. Kyseessä on poikkeaminen 

kaavamääräyksistä, joka ennen lupakäsittelyä vaatii kunnanhallituksen 

toimivaltaan kuuluvan poikkeamispäätöksen (MRL 171 §).  

 Hanke ei suunnitelma mukaan aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä tai 

haittaa ympäristölle eikä vaikeuta luonnonsuojelun tai virkistyksen 

tavoitteiden toteuttamista. 

 Ehdotan poikkeamisen myöntämistä, koska hakijoita pitää kohdella 

tasavertaisesti. Lausunnossa on huomioitu vain MRL:n, MRA:n, 

asemakaavan ja rakennusjärjestyksen määräykset. 

  

 

Ehdotus: Kunnanhallitus myöntää maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n nojalla 

haetun poikkeusluvan loma-asunnon muuttamiseen vakituiseksi 

asunnoksi loma-asutukseen kaavoitetulle rakennuspaikalle. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

 Lupa on voimassa kaksi vuotta siitä, kun tämä päätös on saanut 

lainvoiman. Poikkeamislupaa vastaava rakennuslupa on tässä ajassa 

haettava rakennuslupaviranomaiselta.  

 

 Perustelut:  

 

 Vakituinen asunto lomarakennusalueella ei aiheuta haittaa olemassa 

olevalle asutukselle, ei vaikeuta alueen maankäyttöä, luonnonsuojelua 

eikä vaikeuta rakennetun ympäristön suojelua. 

 

 Alueelle on aikaisemmin myönnetty kymmenen poikkeamislupaa, joko 

vakituisen asunnon rakentamiseen tai loma-asunnon muuttamiseksi 

vakituisen asumisen asuinrakennukseksi, joten kiinteistön omistajien 

tasapuolisen kohtelun vuoksi lupa tulee myöntää.   

 

 

Muutettu ehdotus: Kunnanhallitus myöntää maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n nojalla 

haetun poikkeusluvan vakituisen asunnon rakentamiseen loma-

asutukseen kaavoitetulle rakennuspaikalle. 

 Lupa on voimassa kaksi vuotta siitä, kun tämä päätös on saanut 

lainvoiman. Poikkeamislupaa vastaava rakennuslupa on tässä ajassa 

haettava rakennuslupaviranomaiselta.  

 

 Perustelut:  

 

 Vakituinen asunto lomarakennusalueella ei aiheuta haittaa olemassa 

olevalle asutukselle, ei vaikeuta alueen maankäyttöä, luonnonsuojelua 

eikä vaikeuta rakennetun ympäristön suojelua. 

 

 Alueelle on aikaisemmin myönnetty kymmenen poikkeamislupaa, joko 

vakituisen asunnon rakentamiseen tai loma-asunnon muuttamiseksi 

vakituisen asumisen asuinrakennukseksi, joten kiinteistön omistajien 

tasapuolisen kohtelun vuoksi lupa tulee myöntää.   

 

 

Päätös:  Muutettu ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Sosiaalitoimen viranhaltijoiden työjärjestelyt 
 

Khall  145 §  Valmistelija: Pekka Paju, kunnanjohtaja 

 

 Kunnanviraston sosiaalitoimen työntekijät neuvottelivat 16.11.2016 

yhdessä kunnanjohtajan kanssa sosiaalitoimen tehtävien uudelleen 

järjestämisestä. Sosiaalijohtajan työajaksi sovittiin esitettäväksi 1.1.2017 

alkaen 21,75 tuntia (3 pvä) viikossa, joten osa sosiaalijohtajan tehtävistä 

siirretään sosiaalityöntekijälle ja sosiaaliohjaajalle. Tarve tehtävien 

uudelleen järjestelyyn syntyi mm. kehitysvammaisten päivätoiminnan 

päättymisestä kunnan omana tuotantona, jolloin sosiaaliohjaajan aikaa 

vapautuu muihin tehtäviin. Kunnan talouden kannalta on kannattavaa 

siirtää tehtävien suorittamista nykyistä monipuolisemmin 

sosiaalijohtajalta sosiaalityöntekijälle ja sosiaaliohjaajalle.  

 Uudessa tehtäväjaossa sosiaalijohtajalle jää kaikkein haastavimmat 

asiakasasiat (mm. lastenvalvojan tehtävät), hallinto, kehittäminen ja 

esimiestyöt. Sosiaalityöntekijälle siirtyy vastuu koulukuraattorin 

tehtävistä, lapsiperheiden palveluista (lastensuojelulain ja 

sosiaalihuoltolain mukaiset) ja olosuhdeselvityksistä sekä muut 

sosiaalijohtajan hänelle määräämät työt. Sosiaaliohjaaja vastaa 

aikuissosiaalityöstä (sis. TYP ja kuntouttava työtoiminta), 

vammaispalveluista, päihde- ja mielenterveyspalveluista, perhe- ja 

tukihenkilötyöstä sekä lapsiperheiden kotipalvelusta yhdessä 

sosiaalityöntekijän ja mahdollisten muiden työntekijöiden kanssa. 

Sosiaalijohtaja toimii tarvittaessa työparina sekä sijaistaa 

sosiaalityöntekijää ja sosiaaliohjaajaa kaikissa em. töissä.  

 

 

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä sosiaalitoimen viranhaltijoiden 

esityksen muutetuista työjärjestelyistä 1.1.2017–1.7.2017. 

 Järjestelyn onnistumista ja jatkoa tarkastellaan ennen vakituisen 

sosiaaliohjaajan paluuta virkaansa heinäkuun alussa. 

 

 

Muutettu ehdotus:  Asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.  

 

 

Päätös: Muutettu ehdotus hyväksyttiin. 
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Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018–2019 
 

Khall  131 §/7.11.2016 Valmistelija: Pekka Paju, kunnanjohtaja 

  

 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 (suunnittelukausi). 

Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. 

 Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat 

kuntastrategiaa 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. Kunnan 

tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla 

alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan. 

 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." 

 Kunnanhallitus on hyväksynyt talousarvion ja taloussuunnitelman 

laadintaohjeet 13.6.2016. Toimielimet valmistelevat talousarvio- ja 

taloussuunnitelmaehdotuksensa hallituksen antamien kehysten ja 

ohjeiden mukaan ja antavat ne hallitukselle talousarvioehdotuksen 

laatimista varten. Kunnanhallituksen hyväksymän talousarvion 

laadintaohjeen mukaan lähtökohtana on 0-budjetti eli jokaisen esitettävän 

määrärahan tarve ja suuruus harkitaan erikseen. Sosiaalitoimelle ohjeissa 

annettiin 3 %:n korotusvara. 

 Talousarvion toimintakulujen arvioidaan kasvavan 1.96 %. Toiminta-

tuottojen ennakoidaan kasvavan 0,65 %. 

 Verotuloihin on arvioitu 2,6 %:n korotus tämän vuoden arvioituihin 

verrattuna. 

 Talousarvioesitys on lautakuntien esityksen mukainen eikä sisällä 

karsintaa. 

 Vuosikatekin jää noin 100 000 euroa miinukselle esitetyssä 

talousarviossa. 

 

Ehdotus: Kunnanhallitus aloittaa talousarviokäsittelyn. Kunnanhallitus päättää 

omalta osaltaan lopullisesti talousarviosta 12.12.2016. 
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Päätös: Kunnanhallitus aloitti talousarviokäsittelyn. Kunnanhallitus päättää 

omalta osaltaan lopullisesti talousarviosta 12.12.2016. 

__________________________________________________ 

 

 

Khall  146 § Valmistelija: Pekka Paju, kunnanjohtaja 

 

 Viime käsittelyn jälkeen talousarvioehdotukseen on tehty joitain 

muutoksia. Tehdyistä muutoksista on lista liitteenä. 

 Tehtyjen muutosten jälkeen talousarvioehdotuksen: 

vuosikate      59 187 €  

poistot       392550 €  

 tilikauden tulos -333363 € 

 tilikauden alijäämä           318 226 € 

 

 

 

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa, että kunnanvaltuusto hyväksyy muutetun 

talousarvioesityksen 2017 ja taloussuunnitelman 2018–2019.  

 

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin tehdyin muutoksin. 
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Talousarvion ja toiminnan toteutuminen osavuosikatsaus II/2016, sosltk 
 

Sos.ltk. § 51/30.11.2016 Osavuosikatsauksen tarkastelun aikaväli on ajalta 1.1. -30.10.2016 (83,3 

prosenttia). Hallintokunnat arvioivat omien tehtäväalueidensa tavoitteiden 

toteutumista toimintakertomuksessa ja tämän lisäksi tarkentavat 

arviointiaan tulosyksikkötasolle (käyttösuunnitelmassa tarkennetut 

yksityiskohtaisemmat tavoitteet).  

 Tulosyksiköiden vastuuhenkilöiden arvioinnin tuloksena syntyy 

yksityiskohtaisempaa tietoa, jota voidaan hyödyntää myös 

tehtäväaluetasolla. Käyttösuunnitelmissa hyväksyttyjen tarkennettujen 

tavoitteiden toteutumista seurataan vastaavina ajankohtina kuin 

osavuotiskatsaukset annetaan. Hallintokuntien raportit annetaan tiedoksi 

kunnanhallitukselle.  

 Raportissa selvitetään tavoitteiden ja määrärahojen toteutumaa. Lisäksi on 

pyritty arvioimaan määrärahojen riittävyyttä ja mahdollisen lisämäärärahan 

tarvetta, mikäli näyttää siltä ettei asetettuja taloudellisia tavoitteita 

saavuteta. 

 

I  TALOUSARVION  TALOUDELLINEN  TOTEUTUMINEN  1.1. – 30.10.2016  / KÄYTTÖ 

TALOUS, kunnan kirjanpitotilanne 

 

 
 

 

  

Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma Tot %

2014 2015 2016 1 - 10 2016

Toimintatulot 492 056 589 449 426 700 405 540,13 95,0

Toimintamenot -5 860 316 -5 604 304 -5 073 763 -4 566 145,80 90,0

Toimintakate -6 172 051 -5 995 209 -4 647 063 -4 160 605,67 89,5

Terveydenhuolto

Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio 

2014 2015 2016 1 - 10 2016

Toimintatulot 30 663 36 997 30 000 28 141,62 93,8

Toimintamenot -3 093 483 -2 779 342 -3 021 250 -2 757 344,07 91,3

Toimintakate -3 062 820 -2 742 345 -2 991 250 -2 729 202,45 91,2
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TERVEYDENHUOLTO 

 

Erikoissairaanhoidon suoritteet ovat vuoden 2016 aikana olleet suurin 

piirtein ennakoiden mukaisia. VSSHP:n talousarviokortin mukainen 

Oripään kunnan toteutuma lokakuun loppuun mennessä on noin 

1 493 000 euroa. Tämä on noin 49 000 euroa vähemmän kuin samaan 

aikaan vuonna 2015. Tällä hetkellä näyttää siltä, että talousarvio ei 

tule erikoissairaanhoidon osalta ylittymään.  

 

Perusterveydenhuollon käyttö on ollut vuoden 2016 aikana 

edellisvuotista vähäisempää, joten terveyspalveluiden osalta 

pysyttäneen tänä vuonna talousarviossa. Edellisellä sivulla olevassa 

tauloukossa ei näy vielä myönnettyä 90 000 euron suuruista 

lisämäärärahaa. Lisäksi terveydenhuoltokustannukset laskutetaan 

ennakkomaksuina, joten em. taulukon terveydenhuoltokustannukset 

eivät pohjaudu todelliseen käyttöön. Terveyspalveluiden todellinen 

käyttö näkyy seuraavalla sivulla olevasta taulukosta. 

  

Sosiaalipalvelut

Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio 

2014 2015 2016 1 - 10 2016

Toimintatulot 84 929 90 421 45 500 52 422,47 115,2

Toimintamenot -666 818 -829 674 -761 740 -699 320,06 91,8

Toimintakate -581 890 -739 252 -716 240 -646 897,59 90,3

Vanhustyöpalvelut

Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio  

2014 2015 2016 1 - 10 2016

Toimintatulot 278 995 364 022 351 200 324 976,04 92,5

Toimintamenot -1 292 896 -1 293 462 -1 290 773 -1 109 481,67 86,0

Toimintakate -1 013 901 -929 440 -939 573 -784 505,63 83,5

Huom!  Taulukko toteutuma lokakuun loppuun kunnanvaltuusto hyväksynyt marraskuussa

90 000 euron lisämäärärahan kohtaan sosiaalipalvelut toimintamenot

Kvalt 37 § 14.11.2016 
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II  TOIMINNALLISET TUNNUSLUVUT OVAT TOTEUTUNEET SEURAAVASTI: 

 

1. TERVEYDENHUOLTO 

 

 

2. A) SOSIAALIPALVELUT / sosiaalityön palvelut / sosiaalijohtaja 

 

 

Kehitysvammaisten ja muiden vaikeavammaisten palveluissa on 

jouduttu käyttämään ostopalveluita, koska kunnassa ei ole omia 

vaikeavammaisten asumispalveluyksiköitä. Lisäksi vuoden aikana on 

tullut huomattavia kustannuksia lastensuojelun sijaishuollosta. 

Vaikeavammaisten ja lastensuojelun palvelut perustuvat yksilöllisiin 

palvelusuunnitelmiin ja ovat lakisääteisiä ns. subjektiivisia oikeuksia. 

Sosiaalipalveluihin on myönnetty lisämäärärahaa 90 000 euroa ja se 

riittänee palveluihin 

 

Toimeentulotukeen varatut määrärahat ylittynevät jonkin veran.  

Toimeentulotukeen tuloja on tullut valtionosuuksista, kuntouttavan 

työtoiminnan korvauksista sekä perimällä etuuksia takaisin esim. 

Kelasta tai ammattiliiton työttömyyskassalta.  

 

 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Toteuma (%) 

1.1.-31.10.2016 

Loimaan yhteistoiminta-alue 

• käynnit /alueellinen avohoito 

• käynnit/keskitetty avohoito 

• käynnit/päihde 

• käynnit/mielenterveys  

• käynnit/perheneuvola 

• käynnit/hammashoito 

• vuodeosasto/hoitopäivät 

 

3971 

 

 115 

  395 

  256 

    1776 

      958 

 

 

3750 

 

 67 

  430 

  365 

    1935 

      474 

 

 

5313 

 

32 

219 

221 

1931 

1235 

 

5707 

3902 

25 

199 

112 

1870 

 

5438 

3740 

35 

250 

170 

2000 

800 

 

  3750 (69) 

 2446 (65) 

     10   (29) 

     135 (54) 

      32  (19) 

   1345  (67) 

      814  (102) 

TYKS ja alueellinen  

erikoissairaanhoito 

• PKL-käynnit 

• hoitojaksot 

  

 

2002 

 147 

 

 

 

2268 

216 

 

 

1782 

212 

 

 

2411 

      196 

 

 

1844 (76) 

  183 (93) 

Psykiatrian tulosalue 

• käyntikerrat 

• hoitojaksot 

 

   305 

        4 

 

   352 

        6 

 

   361 

4 

 

529 

2 

 

   513 

6 

 

     291 (57) 

      6  (100)     
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2. B) SOSIAALIPALVELUT / Vanhustyön palvelut / kotihoidon vastaava sairaanhoitaja 

 

 

Kotihoidon asiakkaiden kuntoisuus on heikentynyt kuluvan vuoden 

aikana, joten kotikäynneissä menee yhä enemmän aikaa.  

Vanhuspalvelulain mukaan asiakkaan ensisijainen sijoituspaikka on oma 

koti, johon tarjotaan mahdollisimman paljon palveluja. 

 

Kotihoidon henkilökunta tekee 2-vuorotyötä, työn painottuessa paljon 

aamuun ja iltaan.  Iltavuoroon olisi saatava toinen hoitaja.   

Kotihoidon vastaava sairaanhoitaja siirtyi kotihoitoon keväällä, 

työpanoksesta 95 % on asiakastyötä. 

 

Marraskuun alusta kaksi lähihoitajaa siirtyi tekemään lyhennettyä 

työviikkoa (30t). Tähän johdosta palkattiin sijainen tekemään listan 

vajauksia ja lomia. 

 

Kaikkiin uusiin asiakaspyyntöihin on pystytty vastaamaan kahden 

päivän kuluessa, jonotuspäiviä ei ole ollut sairaaloista. 

 

3. B) SOSIAALIPALVELUT / Vanhustyön palvelut / palvelutalon vastaava sairaanhoitaja 

 

Palvelutalossa on ollut 12 pitkäaikaispaikkaa ja yksi intervallipaikka. 

Intervallipaikka muutettiin pitkäaikaispaikaksi kesäkuussa 2016.  

Muistiyksikkö Kangaskoti on 5-paikkainen.   

 

Vuodeosastolta ei ole tullut jonopäiviä.  Paikantarpeessa oleville 

asiakkaille on ostettu paikka yksityisestä hoitokodista. Intervallihoito 

ostetaan yksityissektorilta. Tällä hetkellä yksityisessä palvelukodissa on 

4 asiakasta.  

 

Palvelutalolla on ollut sijaisia enemmän kuin aikaisemmin, johtuen 

perhevapaasta, vuorotteluvapaasta sekä lyhennetystä työajasta.  

 

 

Keittiö 

 

Palvelutalon keittiö on toiminut moitteettomasti koko vuoden. Talon 

ulkopuolelta käy yhä enemmän eläkeläisiä syömässä lounaan päivittäin. 

Kotihoito kuljettaa aterioita keskimäärin 20 joka päivä. 

 

Vanhustyön palveluiden osalta menot ovat hieman ylittymässä 

talousarvioluvuista. Tuloja on kuitenkin tänä vuonna kertynyt niin hyvin, 

että talousarviossa todennäköisesti pysytään.  
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Ehdotus:  Sosiaalilautakunta esittää edellä olevan osavuosikatsauksensa nro 

II/2016 kunnanhallitukselle. 

 

Muutettu ehdotus: Sosiaalilautakunta esittää edellä olevan osavuosikatsauksensa nro 

II/2016 kunnanhallitukselle.  

 

Lisäksi sosiaalilautakunta esittää kunnanhallitukselle 20.000,00 euron 

lisämäärärahan myöntämistä kustannuspaikkaan Palvelutalo – 

määräaikaisten palkat. 

 

 

Päätös:  Sosiaalilautankunta päätti hyväksyä muutetun päätösehdotuksen. 

       

 

 

Lisätietojen antaja: Sosiaalijohtaja Kirsi Lassila p. 050-572 8053 

__________________________________________________ 

 

 

Khall  147 § 

 

Ehdotus: Hallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi sosiaalilautakunnan 

osavuosikatsauksen II/2016. 

 

 

Päätös:  Hallitus merkitsi tietoonsa saatetuksi sosiaalilautakunnan 

osavuosikatsauksen II/2016. 
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Saatavien poistaminen kirjanpidosta 
 

Khall  148 § Valmistelija: Pekka Paju, kunnanjohtaja 

 

 Kokouksessa esitellään lista poistettavista saatavista. 

 

 

Ehdotus: Kunnanhallitus poistaa esitetyt saatavat kirjanpidosta. 

 

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
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Vesihuoltolaitoksen taksat 
 

Tekn.ltk § 66/8.12.2016 Valmistelija: Pekka Paju, tekninen johtaja 

 Vesihuoltolain mukaan vesihuollon ja huleveden viemäröinnin maksujen 

tulee olla sellaiset, että pitkällä aikavälillä voidaan kattaa 

vesihuoltolaitoksen uus- ja korjausinvestoinnit ja kustannukset.   

 Maksuihin saa sisältyä enintään kohtuullinen tuotto pääomalle. 

 Kunnan tai yrityksen tulee kirjanpidossaan eriyttää vesihuolto muista 

toiminnoista. Vesihuollolle on tilikausittain laadittava tase, tuloslaskelma 

ja rahoituslaskelma sekä esitettävä niiden liitteenä olevat tiedot. Tase ja 

tuloslaskelma on laadittava kirjanpitolain (1336/1997) säännösten 

mukaisesti. 

 Lautakunnan jo hyväksymässä talousarvioehdotuksessa viemärilaitoksen 

toimintakate on 43 930 € miinuksella ja tulos poistojen jälkeen -100 890 

€. Vesilaitoksen tulos talousarvioehdotuksessa on 76 670 €, joten koko 

vesihuoltolaitoksen tuloskin olisi tappiollinen. Tilannetta tarkasteltiin 

jonkin verran tarkastuslautakunnan kokouksessakin, jossa ohjeistettiin 

saattamaan tilanne vesihuoltolain vaatimalle tasolle. 

 Tulokseen vaikuttavat siirtoviemäriin tehtyjen investointien poistot, jotka 

olisivat kuitenkin huomattavasti suuremmat mikäli olisimme korjanneet 

oman puhdistamon lain vaatimalle tasolle. Viemärilaitoksen tulot eivät 

ole milloinkaan peittäneet kuin osan kuluista. Uitonmäen vesi- ja 

viemärin rakentaminen tulee tulevina vuosina rasittamaan vesihuollon 

taloutta. 

 Nämä seikat huomioon ottaen vesihuollon taksoja tulee korottaa ja 

korotuksissa tulee huomioida korotusten kohdistuminen sinne, mistä 

kustannukset muodostuvatkin. 

 Esimerkkejä käyttömaksuista: 

 

  Pöytyä: vesi 1,05 € (alv 0 %) ja jätevesi 1,65 € (alv 0 %),  
  perusmaksu vesiliittymä 25 €/v, jätevesiliittymä 25 €/v (alv 0 %) 
  Loimaa: vesi 1, 2 € (alv 0 %), jätevesi 2,02 € (alv 0 %), 
 perusmaksu 24,19 €/v (alv 0 %) 

  Koski TL: vesi 0,76 € (alv 0 %), jätevesi 1,92 € (alv 0 %), 
  perusmaksu vesiliittymä 43,06 €/v, (alv 0 %) (omakotitalo) 

  jätevesiliittymä 43,06 €/v (alv 0 %) (omakotitalo) 

 Lieto: vesi 2,31 € (alv 0 %), jätevesi 2,42 € (alv 0 %) 

 Oripää: vesi 0,90 € (alv 0 %), jätevesi 1,60 € (alv 0 %) 

 perusmaksu 30 €/v (alv 0 %) 

 

 

Ehdotus: Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle vesilaitoksen taksoja 

tarkistettaviksi siten, että vesiliittymän perusmaksuksi määrätään 30 

€/vuosi (alv 0 %) ja viemäriliittymän perusmaksuksi 30 €/vuosi (alv 0 

%) 

 Käyttömaksut: vesi 1,00 €/m3 (alv 0 %), jätevesi 2,00 €/m3 (alv 0 %) 
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Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 

 

 

Lisätietoja: Tekninen johtaja Pekka Paju 0500-531 862 

__________________________________________________ 

 

Khall  149 § 

 

Ehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että vesilaitoksen taksoja 

tarkistetaan siten, että vesiliittymän perusmaksuksi määrätään 30 €/vuosi 

(alv 0 %) ja viemäriliittymän perusmaksuksi 30 €/vuosi (alv 0 %) 

 Käyttömaksut: vesi 1,00 €/m3 (alv 0 %), jätevesi 2,00 €/m3 (alv 0 %) 

 

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
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Latukoneen hankinta 
 

Tekn.ltk. § 64/8.12.2016 Valmistelija: Pekka Paju, tekninen johtaja 

 

 Oripään vapaa-ajankeskuksessa lumetetaan tekolumella hiihtoreittiä. 

Tätä varten on perustettu Yhteislumetus Loimaa – Oripää rekisteröity 

yhdistys. Yhdistyksen omistama lumitykki on sijoitettu Oripään vapaa-

ajan keskukseen. Tekolumi vaatii isomman ja erilaisen latukoneen mikä 

on nyt kunnan käytettävissä.  

  Kunnalle on tarjottu ostettavaksi konetta jota on tänä syksynä käytetty

 latujen tekoon vapaa-ajankeskuksessa.  

 Ajatuksena on, että kunta ostaisi kyseisen koneen ja myisi nykyisen 

Oripään Urheilijoiden kanssa yhteisomistuksessa olevan mönkijän. 

 Yhteislumetus Loimaa – Oripää yhdistyksen kanssa tehtäisiin sopimus, 

jossa yhdistys sitoutuu latujen ja kunnostukseen vapaa-ajankeskuksen 

lisäksi myös muualla lähialueilla, sekä kaluston huoltoon ja 

kunnossapitoon 2000 € vuosikorvausta vastaan. Tarvittaessa konetta 

voitaisiin käyttää myös Harjureitin latujen tekoon. 

 

 

Ehdotus: Lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että vuoden 2017 talousarvion 

investointiosan menoihin lisätään 25 000 € latukoneen hankintaan ja 

tuloihin 10 000 € mönkijän myynti. 

 

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 

 

 

Lisätietoja: Tekninen johtaja Pekka Paju 0500-531 862 

__________________________________________________ 

 

 

Khall  150 § 

 

Ehdotus:  Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2017 talousarvio-

ehdotuksen investointiosan menoihin lisätään 25 000 € latukoneen 

hankintaan ja tuloihin 10 000 € mönkijän myynnistä. 

 

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
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Uimalammen laajentaminen 
 

Tekn.ltk. § 65/8.12.2016 Valmistelija: Pekka Paju, tekninen johtaja 

 

 Oripään vapaa-ajankeskuksen uimalampi on ollut viime vuodet varsin 

vähäisellä käytöllä. Lammen uimavesi on ollut aina täysin moitteetonta. 

 Lammen suurentamisen esteeksi on esitetty kalliota, joka on 

näkyvissäkin yhdessä kohtaa lammen reunalla. Uimalammen 

laajentamismahdollisuuksia tai mahdollisuutta tehdä orsivesilampi 

nykyisen lammen itäpuolelle on tutkittu teknisen johtajan 

toimeksiannosta maatutkauksella, jonka tuloksia on tulkinnut FT Joni 

Mäkinen Turun yliopiston maantieteen ja geologian laitokselta. 

 Tutkimuksesta selviää, että virkistysalueen pohjavesilampi sijaitsee noin  

 50–100 m leveässä ja 225 m pitkässä kaakkoluode suuntaisessa kallio-

painanteessa. Painanteen koillis- ja itäreunalla pohjavesikerros on 

mahdollisesti paikoin noin 5–6 m paksu. Lammen ja sen lounaispuolella 

olevan soramontun välissä on kapea kalliokynnys arviolta 85–90 m 

tasolla. Kynnyksen yhtenäisyydestä ei ole tarkkaa tietoa, mutta se erottaa 

uimalammen noin 81,5 m tasolla olevan pohjavesipinnan sen 

eteläpuolella olevan soramontun noin 79 m tasolla olevasta 

pohjavesipinnasta. Lampea voidaan tulkinnan perusteella laajentaa noin 

25 m länteen sekä noin 125 m luoteeseen pohjavedellä kyllästyneen 

kerroksen mukaisesti (kuva 2). Lisäksi lammen pohjois-koilliskulmalla 

voidaan lampea laajentaa mahdollisesti noin 30 m, jolloin saavutetaan 

paksummin pohjavedellä kyllästyneet kohdat. Koillisessa kallio kohoaa 

jyrkemmin ja pohjavedellä kyllästynyt kerros ei ulotu juuri 30 m 

kauemmas. Sen sijaan korkeammalla sijaitsevan orsivesikerroksen 

läheisyyden takia lampea ei tule laajentaa kohti kaakkoa ja itää. 

Kaakossa orsivesikerroksen raja sijoittuu nyt lähelle montun reunaa. 

Lammen itäpuolella orsivesikerroksen raja on arviolta noin 75 m 

etäisyydellä (ei voitu määrittää tarkoin), joten lammen itäreunalla 

voidaan tarvittaessa tehdä laajennuksia ilman virkistysalueen montun 

nykyisen reunan laajennusta. 

 

 

Ehdotus: Lautakunta esittää valtuustolle varattavaksi vuoden 2017 talousarvion 

investointiosaan 10 000 euron määrärahan kohtaan uimalammen 

laajennus ja taloussuunnitelmaan vuodelle 2018 50 000 euroa niin meno 

kuin tulo kohtiinkin. 

  

 

Perustelut: ELY-keskuksen epävirallisen kannanoton mukaan hanke tarvitsee AVI:n 

luvan, joten ennen kuin tehdään mitään muuta konkreettista tulee hakea 

lupa hankkeelle. Tämän jälkeen vasta on järkevää tehdä kustannuksia 

vaativia toimenpiteitä. Taloussuunnitelmaan vuodelle 2018 laitetut luvut 

eivät perustu mihinkään konkreettiseen arvioon tässä vaiheessa vaan 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

kuvastavat sitä, että lähtökohtana on, että hankkeesta koituvat tulot 

peittävät siitä syntyvät kulut. 

 

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 

 

 

Lisätietoja: Tekninen johtaja Pekka Paju 0500-531 862 

______________________________________________ 

 

 

Khall  151 § 

 

Ehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2017 talousarvio-

ehdotuksen investointiosaan varataan 10 000 euron määräraha kohtaan 

uimalammen laajennus ja 2018 taloussuunnitelmaan  50 000 euroa niin 

meno- kuin tulokohtiinkin. 

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Hallintokuntien pöytäkirjat 
 

Khall  152 § 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 30.11.206 

  Tekninen lautakunta 8.12.2016 

   

   

     

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  153 §  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: 

 

 

Kauppa: Määräala Tapiola-nimisestä tilasta RN:o 4:26 Oripään 

  kunnassa 

  

Kauppa: Mattila-, Mattila I- ja Männistö-nimiset tilat,  

  kiinteistötunnukset 561-405-1-35, 561-405-1-32 ja  

 561-405-1-16 Oripään kunnassa 

 

  Kauppa: Mattila II-niminen tila 561-405-5-55 Oripään kunnassa 

 

  Kauppa: Mäki-niminen tila RN:o 12:18 Oripään kunnassa 

 

    

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee kiinteistönluovutusilmoitukset tiedokseen ja 

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

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Ilmoitusasiat 
 

Khall  154 §  Turun kaupunki 

 KomPAssi-Varsinais-Suomen keskitetty asiakas- ja palveluohjaus-

hankkeen asettaminen 

 

  VSSHP 

  Tiedote hallituksen kokouksesta 8.11.2016 

 

  VSSHP 

  Tiedote hallituksen kokouksesta 29.11.2016 

 

  VSSHP 

  Tiedote valtuuston kokouksesta 29.11.2016 

 

  ELY-keskus 

  Taksilupien enimmäismäärän vahvistaminen Varsinais-Suomen  

  maakunnassa 

 

  OP Yrityspankki Oyj 

  Kuntatodistus 200 000 euroa 28.11.2016 

   

 

Ehdotus:  Ilmoitusasiat merkitään kunnanhallituksen tiedoksi. 

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Pöytäkirjajäljennökset 
 

Khall  155 § Marttilan kunta: Ote kunnanhallituksen 1.11.2016 kokouksen kokous-

pöytäkirjasta koskien sopimusta aluearkkitehtitoiminnasta 2017–2018 

 

  KTO: Hallituksen kokouspöytäkirja 3.11.2016 

 

 Sauvon kunta: Ote kunnanvaltuuston kokouspöytäkirjasta 7.11.2016 

koskien ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintasopimuksen päivitystä 

 

  Forssan kaupunki: Jätelautakunnan kokouspöytäkirja 1.11.2016 

 

 Paimion kaupunki: Ote kaupunginhallituksen kokouspöytäkirjasta 

9.11.2016 koskien seudullisen hankintayhteistyön jatkamista 

 

  Maskun kunta: Ote kunnanvaltuuston kokouspöytäkirjasta 14.11.2016 

koskien Turun seudun puhdistamo Oy:n yhtiökokouksen päätöstä 

 

  Pöytyän kunta: Ote kunnanvaltuuston kokouspöytäkirjasta 14.11.2016 

koskien ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintasopimuksen päivitystä 

 

 Paimion kaupunki: Otteet kaupunginvaltuuston kokouspöytäkirjasta 

16.11.2016 koskien Turun seudun puhdistamo Oy:n yhtiökokouksen 

päätöstä ja ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintasopimuksen 

päivitystä 

 

 Turun seudun puhdistamo Oy: Syysyhtiökokouksen kokouspöytäkirja 

18.11.2016 

 

 Loimaan kaupunki: Ote kaupunginvaltuuston kokouspöytäkirjasta 

14.11.2016 koskien Loimaan ja Oripään välisen sosiaali- ja 

terveydenhuollon yhteistyösopimuksen muuttamista 

 

 KTO: Valtuuston kokouspöytäkirja 24.11.2016 

 

 Varsinais-Suomen kuntakokouksen kokouspöytäkirja 15.11.2016  

 

   

Ehdotus:  Pöytäkirjajäljennökset merkitään kunnanhallituksen tiedoksi. 

 

   

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Viranhaltijapäätökset 
 

Khall  156 § kunnanjohtaja 

 

 Henkilöstöpäätökset: 

 § 140, 141, 142 

 

 

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedokseen. 

 

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Muut asiat 
 

Khall  157 §  Jäsen Markula ehdotti, että päiväkodin pihaan lisätään valaistusta. 

Valtuuston puheenjohtaja tiedusteli liikuntahallin opasteiden paikoilleen 

laittamisen ajankohdasta. Jäsen Ojanperä toivoi parannusta urheilukentän 

jätepisteen edustalle. 

 

   


