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Läsnä      
   

  Matti Kulmanen 
Tero Kuosa  
Pertti Liinoja 
Pekka Markula 
Taru Ojanperä  
Tuire Paju  vj. Moonica Juhala-Nuutila 
Hannele Rouhiainen, pj. 
Päivi Kössi, valt. pj.  
Anne-Mari Kaarto, valt. I vpj.  
Jukka Lehtonen, valt. II vpj. 
 
Pekka Paju, esittelijä  
Kirsi Lassila, asiantuntija, poistui 19.20 
Suvi Sippola, asiantuntija, poistui 19.20 
Minna Hänninen, asiantuntija, poistui 19.20 
Tarja Jumppanen, pöytäkirjanpitäjä 
 
 
 
 
 

Puheenjohtaja Hannele Rouhiainen 

Pöytäkirjanpitäjä Tarja Jumppanen 

Asiat pykälät  1–12 sivut  1–13 
 

Pöytäkirjan allekirjoitus 
ja varmennus 

 
 
Hannele Rouhiainen 
puheenjohtaja 

 
 
Tarja Jumppanen 
pöytäkirjanpitäjä            

Pöytäkirja on tarkastettu Oripäässä 16.1.2017 
 
 
 
Pertti Liinoja 

 
 
 
 
Pekka Markula 

Pöytäkirja on pidetty ylei-
sesti nähtävänä 
 

Oripäässä 24.1.2017 
 
 
Pöytäkirjanpitäjä 

 
 
 
Tarja Jumppanen 
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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 kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.  
  
 
Käsittelyjärjestyksen muuttaminen 
 
Khall  1 § a 
 
Päätös:  Kunnanhallitus päätti muuttaa asioiden käsittelyjärjestystä siten, että 

§:ssä 12 mainitun asian käsittelyn jälkeen käsiteltiin §:issä 3 - 11 
mainitut asiat. Käsittelyjärjestyksen muutoksesta huolimatta asiat on 
tässä pöytäkirjassa numeroitu esityslistan mukaisessa järjestyksessä. 

 
 
Pöytäkirjan tarkastaminen 
 
Khall  2 §  
 
Ehdotus:   Kunnanhallitus valitsee pöytäkirjantarkastajiksi vuorossa olevat.  
  Vuorossa ovat Pertti Liinoja ja Pekka Markula. 
 
 
Päätös:  Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pertti Liinoja ja Pekka Markula. 
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Pöytäkirjantarkastajien 
nimikirjaimet 

Edustajan valitseminen Aurajokisäätiö ry:n hallitukseen 
 
Khall  3 §  Valmistelija Pekka Paju, kunnanjohtaja 
    
 Aurajokisäätiön hallituksen toimikausi on nelivuotinen ja on 

päättymässä. Oripään kuntaa on pyydetty nimeämään edustajansa 
kaudelle 2017–2020. Oripään kunnan edustaja on ollut kunnanjohtaja 
Pekka Paju ja varajäsentä ei ole ollut. Aurajokisäätiön hallituksessa on 
käyty keskustelua siitä, että hallitukseen tulisi saada luottamus-
henkilöedustusta. 

 
 
Ehdotus:  Kunnanhallitus nimeää jäsenen ja varajäsenen Aurajokisäätiö ry:n 

hallitukseen. 
 
 
Päätös:  Kunnanhallitus nimesi Oripään kunnan edustajaksi Pekka Pajun ja 

varalle Hannele Rouhiaisen. 
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Pöytäkirjantarkastajien 
nimikirjaimet 

Lausuntopyyntö jätehuollon palvelutason määrittelyä 
koskevasta luonnoksesta 

 
Khall  4 §  Valmistelija Pekka Paju, kunnanjohtaja  
 
 Jätehuollon palvelutasonmäärittelyryhmä kokoontui neljännen kerran 

22.11.2016. Ryhmä on saanut valmiiksi palvelutason määrittelyn, joka 
on erillisliitteenä. Ryhmä käytti mallina Kymen jätelautakunnan 
jätehuollon palvelutasomäärittelyä. Työryhmä toivoo, että jätelautakunta 
käsittelee palvelutasonmäärittelyn, jotta koko toiminta-alueen näkemys 
tulisi jo tässä vaiheessa huomioitua.  

   
 Jätelautakunta pyytää kuntien lausuntoa liitteenä olevasta jätehuollon 

palvelutason määrittelyä koskevasta luonnoksesta. Lausunto toivotaan 
mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 31.1.2017. 

 
 
  
Ehdotus: Oripään kunnanhallitus esittää lausuntonaan, että jätehuollon palvelu-

tason määrittäminen ei varsinaisesti kuulu jätelautakunnan toimenkuvaan 
vaan se kuuluu yhtiön osakaskunnille osana jätepoliittista ohjausta. 
Ensisijaisena toimijana palvelutason suunnittelussa pitäisikin olla 
kuntien omistama jätelaitos eli Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy.  

 Kunnanhallitus esittää, että suunnittelua jätehuollon palvelutasosta 
jatketaan esitetyn luonnoksen pohjalta jätelaitoksen toimesta.  

 
 
Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin.  
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Pöytäkirjantarkastajien 
nimikirjaimet 

Lausuntopyyntö jätehuoltomääräyksiä koskevasta luonnoksesta 
 
Khall  5 §  Valmistelija Pekka Paju, kunnanjohtaja 
 
 Jätelautakunta pyytää kuntien lausuntoa liitteenä olevasta 

jätehuoltomääräyksiä koskevasta luonnoksesta. Lausunto toivotaan 
mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 31.1.2017. 

 
 
Ehdotus: Kunnanhallitus esittää lausuntonaan jätehuoltomääräyksiä koskevasta 

luonnoksesta, että määräyksissä olevista teksteistä ”toimitettava Loimi-
Hämeen Jätehuolto Oy:n osoittamiin ja jätelautakunnan vahvistamiin 
vastaanottopaikkoihin” on poistettava sanat ”ja jätelautakunnan 
vahvistamiin”. 

 Muilta osin kunnanhallituksella ei ole huomautettavaa määräyksistä. 
 
 Perustelut: Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n osoittamien vastaanotto-

paikkojen erillinen vahvistaminen jätelautakunnassa ei kuulu jätelain 
eikä kunnissa hyväksytyn jätelautakuntasopimuksen mukaisesti 
jätehuoltoviranomaisen tehtäviin. 

 
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 
nimikirjaimet 

Kunnanhallituksen vuoden 2017 kokousaikataulu 
 
Khall  6 § Valmistelija: Pekka Paju, kunnanjohtaja 
 
Ehdotus: Kunnanhallituksen kokoukset pidetään tarvittaessa seuraavina 

maanantaipäivinä kello 18: 
  
 13.2.2017 
 13.3.2017 
 10.4.2017 
   8.5.2017 
 12.6.2017 
 14.8.2017 
 11.9.2017 
  9.10.2017 
  6.11.2017 
 11.12.2017 
 
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.  
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Pöytäkirjantarkastajien 
nimikirjaimet 

Valtuuston 19.12.2016 kokouksen päätösten täytäntöönpano 
 
Khall  7 §  Valmistelija: Pekka Paju, kunnanjohtaja 
 
 Valtuuston kokouksessa 19.12.2016 päätettiin seuraavat asiat: 
 

- Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018–2019 
- Vesihuoltolaitoksen taksat 
- Latukoneen hankinta 
- Uimalammen laajentaminen 

 
 
Ehdotus:  Kunnanhallitus toteaa, että valtuuston päätökset ovat syntyneet oikeassa 
  järjestyksessä ja päättää panna ne täytäntöön. 
 
 
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. 
 
__________________________________________________ 
 
 
Khall  8 § 
 
Ehdotus: Kunnanhallitus valitsee vuoden 2017 kuntavaaleja varten 

vaalilautakunnan.  
 
 
Päätös: Kunnanhallitus päätti valita vuoden 2017 kuntavaaleja varten 

vaalilautakuntaan seuraavat henkilöt: 
 
jäsen Johanna Nieminen 
jäsen Matti Lankinen 
jäsen Moonica Juhala-Nuutila 
jäsen Rauno Mäentausta 
jäsen Outi Kössi 
varajäsen Maija Kiertonen 
varajäsen Matti Hallikas 
varajäsen Jukka Lehtonen 
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Pöytäkirjantarkastajien 
nimikirjaimet 

Kiinteistöluovutusilmoitukset 
 
Khall  9 §  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: 
 

  Korjaus: Oksala I-niminen tila 561-404-8-23 Oripään kunnassa 
   
  Kauppa: Torkwille-niminen kiinteistö 561-404-8-163 Oripään  
   kunnassa 
 
  Kauppa: Määräala Levo-nimisestä tilasta 561-404-12-35 Oripään 
   kunnassa  

 
  

 
Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee kiinteistönluovutusilmoitukset tiedokseen ja 

päättää, että se ei käytä mahdollista etuosto-oikeutta ko. kaupoissa. 
 
 
Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 
nimikirjaimet 

Ilmoitusasiat 
   
 
Khall  10 §  OP Yrityspankki Oyj 
  Kuntatodistus 200 000 euroa 7.12.2016  
  Kuntatodistus 300 000 euroa 27.12.2016 
  Kuntatodistus 300 000 euroa 5.1.2017 
 
  Lounais-Suomen Poliisi 
  Päätös koskien 11.2.2017 järjestettävää Telakone Rallia 
 
  VSSHP 
  Kuntayhtymän valtuuston 29.11.2016 hyväksymä talousarvio ja  
  -suunnitelma 2017–2019 
  Tiedote Hallituksen 13.12.2016 kokouksesta 
 
  ELY-keskus  
  Siirtymäajan liikennöintisopimuksen muutos 
  Lupa poiketa rauhoitusmääräyksistä 
 
  Varsinais-Suomen liitto, Maakuntahallitus 
  Tiedote 19.12.2016 ja maakuntajohtaja Kari Häkämiehen ajankohtainen 
  katsaus 
 
  Kuntaliitto 
  Tiedote lomakepalvelun lopettamisesta Suomi.fi -portaalissa  
 
  Valtiovarainministeriö 
  Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden johtoryhmän asettaminen 
 
  ARA 
  Erityisryhmien investointiavustuksen myöntämispäätöksen  
  maksamisajan muuttaminen 
 
   
 
 
   
 
 
 
Ehdotus: Ilmoitusasiat merkitään kunnanhallituksen tiedoksi. 
 
 
Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin.  
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Pöytäkirjantarkastajien 
nimikirjaimet 

Pöytäkirjajäljennökset 
 
Khall  11 §  Turun kaupunki: Hankinta- ja logistiikkakeskuksen päätöspöytäkirjat 
  hankintasopimusten jatkamisesta 
 
  LSKKY: Yhtymävaltuuston kokouspöytäkirja 8.12.2016 
 
  Liedon kunta: Ympäristöterveysltk. kokouspöytäkirja 14.12.2016 
 
 VSSHP: Ote valtuuston kokouspöytäkirjasta 29.11.2016 koskien 

Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman 
päivitystä vuosille 2017–2018. 

 
 Forssan kaupunki: Jätelautakunnan kokouspöytäkirja 13.12.2016 
 
 Turun seudun puhdistamo Oy: Ylimääräisen yhtiökokouksen 

kokouspöytäkirja 14.12.2016 sekä yhtiöjärjestys ja yhtiösopimus 
 
 KTO: Hallituksen kokouspöytäkirja 20.12.2016: http://www.kto-

vs.fi/paatoksenteko/hallituksen-esityslistat-ja-
poytakirjat/Sivut/default.aspx 

 
   
 
 
Ehdotus:  Pöytäkirjajäljennökset merkitään kunnanhallituksen tiedoksi. 
 
 
Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 
  


