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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

Khall  31 §  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  32 §  

 

Ehdotus:   Kunnanhallitus valitsee pöytäkirjantarkastajiksi vuorossa olevat.  

  

 

Päätös:  Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tero Kuosa ja Pekka Markula.  
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Valtuuston 27.2.2017 kokouksen päätösten täytäntöönpano 
 

Khall  33 §  Valmistelija: Pekka Paju, kunnanjohtaja 

 

 Valtuuston kokouksessa 27.2.2017 päätettiin seuraavat asiat: 

 

- Eron myöntäminen keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä ja 

uuden jäsenen valitseminen 

- Eron myöntäminen kunnanhallituksen jäsenyydestä ja uuden 

jäsenen valitseminen 

- Sosiaalijohtaja Kirsi Lassilan irtisanoutuminen 

 

 

Ehdotus:  Kunnanhallitus toteaa, että valtuuston päätökset ovat syntyneet oikeassa 

  järjestyksessä ja päättää panna ne täytäntöön. 

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Lausuntopyyntö luonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon 

valinnanvapauslainsäädännöksi  
 

Khall  34 §  Valmistelija Pekka Paju, kunnanjohtaja 

   

 Sosiaali- ja terveysministeriö sekä valtiovarainministeriö pyytävät 

jakelussa mainituilta tahoilta lausunnot luonnoksesta sosiaali- ja 

terveydenhuollon valinnanvapauslainsäädännöksi. Myös muut kuin 

jakelussa mainitut tahot voivat antaa asiassa lausuntonsa. 

 Lausuntopyynnön kohteena olevalla hallituksen esityksellä on tarkoitus 

lisätä asiakkaiden valinnanvapautta sosiaali- ja terveydenhuollon 

palveluissa. Monikanavaisen rahoituksen yksinkertaistamisesta 

valmistellaan erillinen hallituksen esitys. 

 Lausuntopyyntöön vastataan sähköisellä kyselyllä, jossa on 

kohdennettuja kysymyksiä luonnoksesta hallituksen esitykseksi. 

Kyselyyn annettuja vastauksia on mahdollista perustella, minkä lisäksi 

kyselyyn on varattu tilaa myös vapaamuotoiselle kommentoinnille. 

Annetut lausunnot otetaan huomioon hallituksen esityksen valmistelussa. 

Lausunnot pyydetään toimittamaan sosiaali- ja terveysministeriöön 

28.3.2017 klo 16.15 mennessä.  Annetut vastaukset ovat julkisia. 

Lausuntoyhteenvedossa otetaan huomioon vain määräaikaan saapuneet 

lausunnot. 

  Lausuntopyynnön materiaalit löytyvät Internet-osoitteesta:  

  http://alueuudistus.fi/lausuntopyynto-31-1-2017 

 

 

Ehdotus: Kunnanhallitus esittää Oripään kunnan lausuntona liitteen mukaisen 

lausunnon luonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapaus-

lainsäädännöksi. 

 

 

Asian käsittely: Jäsen Liinoja esitti, että lakiluonnos valinnanvapaudesta tulisi hylätä 

kokonaan. Esitystä ei kannatettu. 

 

 

Päätös:  Alkuperäinen ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Vanhustyöntekijän viran ja toimen muuttaminen hoitajan toimeksi 
 

Sos.ltk. § 4/1.2.2017 Valmistelija: Mari Pirinen, palvelutalon vastaava sairaanhoitaja 

 

Nina Jaakkola työskentelee vanhustyöntekijän toimessa ja Sari 

Kulmanen vanhustyöntekijän virassa Palvelutalossa. Muut lähihoitajat 

ovat hoitajien toimessa, kyseessä nimikkeiden yhdenmukaistaminen. 

Hoitajat eivät käytä työssään julkista valtaa, joten viran muuttaminen 

toimeksi on perusteltua.  

 

Muutoksella ei ole vaikutusta palkkakustannuksiin. 

 

 

Ehdotus: Sosiaalilautakunta päättää muuttaa vanhustyöntekijän toimen ja 

vanhustyöntekijän viran hoitajien toimiksi 1.3.2017 alkaen.  

 

Muutettu ehdotus: Sosiaalilautakunta esittää kunnanhallitukselle, että vanhustyöntekijän 

virka lakkautetaan ja muutetaan hoitajan toimeksi. Lisäksi ehdotetaan, 

että vanhustyöntekijän toimi muutetaan hoitajan toimeksi 1.3.2017 

alkaen. 

 

Päätös:  Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin. 

 

 

  Lisätietoja: Mari Pirinen, puh. 044 762 5338 

 

__________________________________________________ 

 

Khall  35 § Valmistelija Pekka Paju, kunnanjohtaja 

 

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että vanhustyöntekijän virka 

lakkautetaan ja muutetaan hoitajan toimeksi. Lisäksi kunnanhallitus 

päättää, että vanhustyöntekijän toimi muutetaan hoitajan toimeksi 

1.3.2017 alkaen. 

 

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Työterveyspalvelujen kilpailuttaminen 
 

Khall  36 §  Valmistelija Pekka Paju, kunnanjohtaja 

 

 Kunnan velvollisuutena on järjestää työterveyshuollon palveluita kunnan 

alueella toimiville yrityksille, yrittäjille ja yhteisöille. Kunta voi järjestää 

lakisääteiset palvelut joko itse, hankkia ne toiselta kunnalta tai kunta-

 yhtymältä tai ostopalveluna yksityiseltä palveluntuottajalta. Mikäli 

kunnan järjestämisvastuulle kuuluvat palvelut hankitaan yksityiseltä 

palveluntuottajalta, tulee hankinnassa noudattaa hankintalakia. 

 Loimaan kaupunki vastasi vuodesta 2008 alkaen Auran, Koski Tl:n, 

Marttilan, Oripään ja Pöytyän kuntien Kansanterveyslain mukaisten 

työterveyshuoltopalvelujen järjestämisestä.  

 Työterveyspalvelu Työkymppi toimi Loimaan kaupungin organisaatiossa 

kirjanpidollisena taseyksikkönä. Yhteistoimintasopimus Loimaan 

kaupungin sekä Auran, Koski Tl:n, Marttilan, Oripään ja Pöytyän 

kuntien kesken päättyi 30.6.2015. 

 Työterveyspalvelut kilpailutettiin alkuvuoden 2015 aikana Loimaan 

kaupungin toimesta ja ne on 1.7.2015 alkaen hankittu Attendo 

Terveyspalvelut Oy:ltä. Hankinta tehtiin kuntalain tarkoittamana 

sopimusyhteistyönä soveltaen hankintalain 2.2 §:n mukaista yhteis-

hankintaa. Kukin yhteishankintaan osallistuva kunta päätti osaltaan 

hankintaan sitoutumisesta. Yhteishankinnassa olivat mukana Loimaan 

lisäksi Auran, Koski Tl:n, Marttilan, Oripään ja Pöytyän kunnat. 

 Loimaan kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 20.2.2017 Attendo 

Terveyspalvelut Oy:n työterveyspalvelujen optiovuosien (1+1) käyttöä. 

Hallitus päätti, ettei optiovuosia käytetä vaan työterveyspalvelut 

kilpailutetaan. 

 Aiemmassa yhteishankinnassa olevista kunnista Pöytyä ja Aura ovat 

käyttämässä optiovuodet ja Marttila kilpailuttamassa palvelun. 

 Koski Tl:n kunta on alustavasti ilmoittanut halukkuutensa osallistua 

mahdolliseen yhteishankintaan Loimaan kanssa. 
 

 

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että Oripään kunta käyttää sopimuksen mukaiset 

optiovuodet ajalle 1.7.2017–30.6.2018.  

Perustelut: Palvelut ovat sujuneet kohtuullisen hyvin ja ilmenneet 

puutteet on korjattu ja toimintaa on kehitetty sopimuksen aikana. 

Työterveyden vastaanottopisteet ovat toimineet Loimaalla ja 

Riihikoskella, joka on sopinut kunnan työntekijöille hyvin. Attendo on 

luvannut säilyttää vastaanottotilansa sekä Loimaalla että Riihikoskella 

huolimatta Loimaan kaupungin päätöksestä jättää optiovuodet 

käyttämättä. 

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Lausunto poliisin lupapalveluita koskevaan muutossuunnitelmaan Loimaalla 
 

Khall  37 §  Valmistelija Pekka Paju, kunnanjohtaja 

 

 Poliisihallitus on 24.8.2016 määrännyt poliisilaitosten lupahallinnolle 

uuden resurssimallin. Uudessa resurssimallissa Lounais-Suomen 

poliisilaitoksen lupahallinnon henkilötyövuosimäärä on 72, kun se 

aikaisemmin oli 92. Käytännössä henkilötyövuosimäärä tarkoittaa 

henkilöstömäärää. 

 Vuoden 2017 alusta ulkomaalaislupien käsittely keskitettiin 

kokonaisuudessaan Maahanmuuttovirastolle. Toimintojen ohella myös 

henkilöstöä siirtyi poliisilaitokselta Maahanmuuttoviraston palvelukseen. 

Tuon muutoksen vaikutus Lounais-Suomen poliisilaitokselle oli 11 

henkilötyövuotta. Poliisihallituksen laskelmien mukaan Lounais-Suomen 

poliisilaitoksen tulee tuon vähennyksen lisäksi vähentää vielä ainakin 9 

henkilötyövuotta, jotta uuden resurssimallin mukainen 72 htv:n taso 

saavutetaan. 

 Poliisilaitos arvioi pystyvänsä suoriutumaan tehtävistään vähemmällä 

lupahenkilöstöllä, paitsi yllä selostetun tehtävien siirron myötä, myös 

siten että palveluja kehitetään ja sähköistetään koko ajan. Esimerkiksi 

tällä hetkellä noin 2/3 passihakemuksista jätetään poliisilaitokselle 

sähköisesti ja noin 1/4 kaikista passihakemuksista voidaan käsitellä 

ilman, että asiakas käy ollenkaan poliisiasemalla. Sähköisiä palveluita 

suunnitellaan laajennettaviksi tulevaisuudessa myös muihin 

hakemustyyppeihin, kuten esimerkiksi ampuma-aseiden lupiin. 

 Henkilötyövuosimäärän lasku vaikuttaa siihen, miten asiointipalveluita 

voidaan kysyntää vastaavasti ja resurssien tarkoituksenmukainen käyttö 

huomioiden tarjota koko poliisilaitoksen alueella. Muutosta edeltävää 

tasoa ei ole mahdollista kaikilta osin turvata muutoksen jälkeen. 

 Tällä hetkellä Lounais-Suomen poliisilaitos tarjoaa lupapalveluja 10 

paikkakunnalla arkipäivisin kello 8 ja 16:15 välisenä aikana. Jatkossa 

poliisilaitos palvelujen kysynnän perusteella suunnittelee siirtyvänsä 

malliin, jossa tällaisia laajoja aukioloaikoja olisi enää vain Salossa, 

Turussa, Raumalla ja Porissa. Muut nykyiset palvelupisteet jatkaisivat, 

mutta siten että palvelupisteet olisivat auki 2–4 päivänä viikossa. 

Aukiolopäivien määrä riippuisi palvelujen kysynnän määrästä. 

Vähentyvän lupapalveluhenkilöstön sijoittaminen muuttuvaa kysyntää ja 

tarkoituksenmukaista palvelurakennetta vastaamaan merkitsee, että 

poliisilaitos kaavailee vähentävänsä lupapalveluiden tarjontaa Loimaan 

poliisiasemalla siten, että poliisiasema olisi jatkossa auki 4 päivänä 

viikossa. Lähin poliisiasema, jossa palveluja tarjotaan 5 päivänä 

viikossa, olisi Turun pääpoliisiasema. 

 Poliisilaitos huomauttaa vielä, että lupa-asiat ovat vain harvoin 

kiireellisiä. Yleisin kiiretilanne tulee asiakkailla eteen passihakemuksen 

kanssa, jos matkan lähtöajankohta on hyvin pian ja passi on vanhentunut. 

Niin kutsuttu express-passi on mahdollista saada verkkohakemuksella 

vielä samana päivänä tai viimeistään seuraavana päivänä. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Toimituspaikaksi voi valita Helsingissä matkahuollon Kampin-

terminaalin, Verkkokauppa.comin 24H kioskin Länsisatamassa tai 

Helsinki-Vantaan lentoaseman terminaali 2:n R-kioskin. 

 Alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista 

(7/2014) annetun lain 34 §:n 3 momentin nojalla poliisilaitos pyytää 

asiasta kunnan lausuntoa 15.3.2017 mennessä. Lisätietoja antaa 

tarvittaessa ylikomisario Stephan Sundqvist, puh. 0295 444 748. 

 

 

Ehdotus: Kunnanhallitus esittää asiasta Oripään kunnan lausuntona, että valtion 

työpaikkojen keskittäminen maakuntakeskuksiin heikentää seutu-

keskusten elinvoimaa. Lupahallinnon henkilöstömäärän vähennys kaiken 

kaikkiaan lienee tarkoituksenmukaista. Henkilöstön vähentäminen ei saa 

tarkoittaa sitä, että henkilöstövähennykset tehdään seutukeskuksissa ja 

samalla heikennetään niiden palvelutasoa. Palveluja voidaan kehittää 

siten, että esim. sähköisiin palveluihin liittyviä tehtäviä tehdään 

seutukeskuksissa ja siten turvataan maakunnan reuna-alueiden tasa-

arvoinen kohtelu palvelujen tarjonnassa. 

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Sosiaalijohtajan viran julistaminen haettavaksi 
 

Khall  38 §  Valmistelija Pekka Paju, kunnanjohtaja 

 

Kunnanvaltuusto myönsi kokouksessaan sosiaalijohtaja Kirsi Lassilalle 

eron sosiaalijohtajan virasta 1.6.2017 alkaen. 

 

 

Ehdotus: Kunnanhallitus julistaa viran julkisesti haettavaksi ja päättää ilmoittaa 

haettavasta virasta kunnan kotisivujen lisäksi Kuntalehdessä ja Turun 

Sanomissa. 

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman 

päivitys vuosille 2017–2018 
 

Khall  39 §  Valmistelija Pekka Paju, kunnanjohtaja 

 

 Terveydenhuoltolain 34 § mukaan samaan sairaanhoitopiirin kunta-

yhtymään kuuluvien kuntien on laadittava terveydenhuollon järjestämis-

suunnitelma, joka perustuu alueen väestön terveysseurantatietoihin ja 

palvelutarpeeseen. Suunnitelmasta on neuvoteltava sairaanhoitopiirin 

kuntayhtymän kanssa. Suunnitelma on laadittava valtuustokausittain ja 

se on hyväksyttävä sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä. Terveydenhuolto-

lain 34 §:n mukaan suunnitelman hyväksymisen edellytyksenä on, että 

kuntayhtymään kuuluvista jäsenkunnista vähintään kaksi kolmannesta 

kannattaa sitä ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien 

jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta. 

 

 Suunnitelmassa on sovittava kuntien yhteistyöstä, terveyden ja 

hyvinvoinnin edistämistä koskevista tavoitteista ja vastuutahoista, 

terveydenhuollon palveluiden järjestämisestä, päivystys-, kuvantamis- ja 

lääkinnällisen kuntoutuksen palveluista sekä tarvittavasta yhteistyöstä 

perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalihuollon, lääke-

huollon ja muiden toimijoiden kesken. Tarkemmin suunnitelmasta on 

määrätty valtioneuvoston asetuksella 337/2011 sekä Kuntaliiton 

yleiskirjeellä 21/80/2011. 

 

 Varsinais-Suomessa alueen ensimmäinen terveydenhuollon järjestämis-

suunnitelma hyväksyttiin Varsinais-Suomen kunnissa keväällä 2013 ja 

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin valtuustossa kesäkuussa 2013. 

 

 Suunnitelman hyväksymisen yhteydessä hyväksyttiin periaate, jonka 

mukaan terveydenhuoltoon liittyvää alueellista kehittämistoimintaa ohjaa 

edustuksellinen kuntajohtajakokous, johon osallistuu Varsinais-Suomen 

eri alueilta kuntajohtaja- ja terveydenhuollon asiantuntijaedustaja. 

Kuntien edustajien lisäksi kuntajohtajakokouksessa on ollut mukana 

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin edustajina sairaanhoitopiirin johtaja 

ja johtajaylilääkäri. Kuntajohtajakokouksen alaisuudessa ovat toimineet 

tietojärjestelmien kehittämisen alueellinen koordinaatioryhmä sekä 

perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelujen yhteen-

sovittamista ohjaava pysyvä asiantuntijatyöryhmä. 

 

 Vuonna 2013 hyväksytyssä järjestämissuunnitelmassa todetaan, että 

muutosten tekemisestä järjestämissuunnitelmaan päättää Varsinais-

Suomen sairaanhoitopiiri. 

 

 Joulukuussa 2015 päätti toimintaa koordinoinut edustuksellinen 

kuntajohtajakokous, että työskentely laajennetaan kattamaan koko 

sosiaali- ja terveydenhuolto. Lisäksi kuntajohtajakokous päätti, että 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

suunnitelma päivitetään kattamaan vuodet 2017–2018. Päätöksen 

yhteydessä todettiin, että työssä huomioidaan yhteydet Varsinais-

Suomen sairaanhoitopiirin strategiaan sekä muihin alueella laadittuihin / 

laadittaviin, teemaan liittyviin strategisiin suunnitelmiin. 

 

 Kuntajohtajakokouksen päätöksen mukaisesti on valmisteltu Varsinais-

Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman päivitys 

kattaen vuodet 2017–2018. Päivityksen käytännön valmistelusta on 

järjestämissuunnitelmassa todetun mukaisesti vastannut suunnitelman 

hyväksymisen yhteydessä perustettu pysyvä asiantuntijatyöryhmä. 

 

 Järjestämissuunnitelman päivityksen yhteydessä on käsitelty aiempaa 

laajemmin myös hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kokonaisuutta. 

Suunnitelmassa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä on käsitelty 

sosiaali- ja terveydenhuollon näkökulmasta. Teemaa koskevan 

toimenpideohjelman yhteyteen on listattu myös sellaisia toimenpide-

kokonaisuuksia, joita suositellaan edistettäväksi kunnissa, koska 

sisällöillä on vaikutusta sosiaali- ja terveyspalvelujen tarpeeseen. Nämä 

tehtäväkokonaisuudet ovat kuitenkin vain suosituksia ja kunnat päättävät 

niiden mahdollisesta käyttöönotosta kuntakohtaisin päätöksin erikseen. 

 

 Järjestämissuunnitelman päivityksessä on lähdetty siitä, että työskentely 

kytketään tiiviisti osaksi sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen 

valmistelua. Varsinais-Suomen kunnat sekä sosiaali- ja terveydenhuollon 

alaan kuuluvat kuntayhtymät ovat hyväksyneet maakunnan sosiaali- ja 

terveyspalvelujen uudistamista koskevan projektisuunnitelman kesällä 

2016. Sote-uudistuksen valmistelussa on lähdetty siitä, että kaikki 

kunnissa tai kuntayhtymissä valmisteltavat maakunnallisen tason sote-

uudistukseen vaikuttavat asiat tulee esittää käsiteltäväksi sote-

uudistuksen valmisteluorganisaatiossa. Tämän linjauksen mukaisesti on 

myös järjestämissuunnitelman päivitysraportti hyväksytty valmistelu-

organisaation sote-johtajien kokouksessa (7.11.2016) sekä johtavien 

viranhaltijoiden kokouksessa (11.11.2016). 
 

 Edellä mainitun perusteella pyytää Turun kaupungin hyvinvointitoimiala 

järjestämissuunnitelman pysyvän asiantuntijatyöryhmän puolesta kuntia 

hyväksymään Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon 

järjestämissuunnitelman päivitysraportin vuosille 2017–2018. 

 

 

Ehdotus: Kunnanhallitus esittää Oripään kunnan lausuntona, ettei sillä ole 

huomautettavaa asiasta. 

 

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Maa-alueen ostaminen 
 

Khall  40 § Valmistelija Pekka Paju, kunnanjohtaja 

 

 Kunnalle on tarjoutunut mahdollisuus ostaa korttelin 45 asunto-

tarkoitukseen kaavoitetut tontit ja siihen liittyvää puistoaluetta. 

 Talousarviossa ei ole varauduttu maanhankintaan. 

 

 

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että Oripään kunta ostaa 

liitteenä olevien kauppakirjojen mukaisesti: 

  

1. Erkki Heinosen jakamattoman kuolinpesän osakkailta määräalan tilasta 

Koivuniemi, kiinteistötunnus 561-404-10-128 noin 5000 m
2 

määräalan 

hintaan 15 000 euroa. 

 

2. Seppo Tähkiöltä määräalan tilasta Miilumäki, kiinteistötunnus           

561-404-10-142 noin 750 m
2
 määräalan hintaan 2250 euroa. 

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Valtuustoaloite neuvottelujen aloittamisesta koulusopimuksen purkamiseksi 

Pöytyän kunnan kanssa 
 

Khall  41 §  Valmistelija Pekka Paju, kunnanjohtaja 

 

 Pertti Liinoja jätti useiden valtuutettujen allekirjoittaman aloitteen 

neuvottelujen aloittamisesta koulusopimuksen purkamisesta Pöytyän 

kunnan kanssa. 

 Pöytyällä on voimakas tahtotila tehdä tämän valtuustokauden aikana 

sitovat päätökset yhtenäiskoulun rakentamisesta Riihikoskelle. Oripään 

kunta allekirjoitti vuonna 2015 koulusopimuksen, jossa sovittiin Oripään 

yläkoululaisten siirtymisestä uuteen yhtenäiskouluun sen valmistuttua 

2017. Kouluhankkeen toteuttamisessa on ollut vaikeuksia, joista suurin 

on ollut tarpeiden ja taloudellisten mahdollisuuksien yhteensovittaminen. 

Soten toteutuessa kunnan tärkeimmäksi toimialaksi jää koulutus. Kunnan 

on panostettava oppimisympäristöön ja mahdollisimman laajaan 

kurssitarjontaan. 

 Tämänhetkinen tilanne yläkoululaisten osalta ei ole tyydyttävä, joten 

joka tapauksessa yläkoululaisten osalta on saatava parannettua tilannetta 

mahdollisimman pian. 

 

 

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää aloittaa selvitykset koulusopimuksen 

purkamisesta Pöytyän kanssa, mikäli Pöytyän kunta ei tämän 

vaalikauden aikana tee päätöstä Riihikosken yhtenäiskoulun 

rakentamisesta. Jos näin käy, niin samanaikaisesti Oripää aloittaa, mikäli 

se Loimaan kaupungille sopii, neuvottelut Loimaan kanssa siitä, miten 

yläkoululaisten oppimisympäristö ja opetus saatetaan vastaamaan 

nykyajan tarpeita.  

 

 

Asian käsittely: Jäsen Liinoja ehdotti asian siirtämistä uudelleen valmisteltavaksi ja 

hallitus kannatti ehdotusta yksimielisesti.  

 

 

Päätös:  Asia siirrettiin uudelleen valmisteltavaksi. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Valtuustoaloite perhepäivähoitajille liikaa maksetun palkan takaisinperinnästä 
 

Khall  42 § Valmistelija Pekka Paju, kunnanjohtaja 

 

 Perussuomalaisten valtuustoryhmä jätti valtuustoaloitteen perhepäivä-

hoitajille liikaa maksetun palkan takaisinperinnästä kokonaisuudessaan. 

 Perhepäivähoitajien palkkaepäselvyydet ovat sivistyslautakunnan 

valmisteltavana. Päätöksen asiasta tulee aikanaan tekemään 

kunnanhallitus. 

 

 

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää lähettää perussuomalaisten valtuustoryhmän 

aloitteen sivistyslautakunnan tiedoksi mahdollisia toimenpiteitä varten.  

 

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Hallintokuntien pöytäkirjat 
 

Khall  43 § 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: 

 

  Sivistyslautakunta 15.2.2017 

  Tekninen lautakunta 8.3.2017 

     

       

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  44 §  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: 

 

  Vaihto: Määräalat Tarhakangas- ja Touhula -nimisistä tiloista, 561-

   404-8-168 ja 561-404-8-170 Oripään kunnassa  

  

  Kauppa: Kiinteistö 561-404-10-250 Oripään kunnassa 

 

  Kauppa: Metsäniinikoski-niminen kiinteistö 561-404-4-111 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  45 §  THL 

  SOTE-palvelunimikkeistön luokat, joista tuotetaan pohjakuvaus ja jotka 

  kuvataan SOTE-palveluhakemistoon 

   

  Tiedote: SOTE-palveluhakemiston tilannekatsaus 

 

  ELY-keskus 

  Lausunto koskien Orica Finland Oy:n kemikaaliaseman välivaraston 

  rakennushanketta 

   

  Turun kaupunki 

  Hankintapäätös kilpailutukseen: Toimisto- ja koulutarvikkeet 1.2.2017 

  (tavoite) - 31.1.2019 (+1v optio) 

 

  KHO 

  Päätös Turun kaupungin julkista hankintaa koskevassa valitusasiassa 

 

  Helsingin hallinto-oikeus 

  Päätös  

 

  OP Yrityspankki Oyj 

  Kuntatodistus 500 000 euroa 27.2.2017 

 

  Varsinais-Suomen Liitto, Maakuntahallitus 

  Kokoustiedote ja maakuntajohtajaan ajankohtaiskatsaus 27.2.2017 

 

  Lounais-Suomen AVI 

  Esitykset 6.12.2017 myönnettävistä kunniamerkeistä 

 

  Liedon kunta 

  Yhteistoimintasopimus ympäristöth:n palveluista allekirjoitettuna 

 

  Turun Seudun Puhdistamo Oy 

  Tiedote: Vastuut 31.12.2016 

 

 

Ehdotus: Ilmoitusasiat merkitään kunnanhallituksen tiedoksi. 

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin.  
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Pöytäkirjajäljennökset 
 

Khall  46 §  Liedon kunta: Ympäristöterveyslautakunnan 1.2.2017 kokouksen  

  pöytäkirja on nähtävissä os. http://ktweb.lieto.fi/ 

 

  KTO: Hallituksen kokouspöytäkirja 16.2.2017: http://www.kto-vs.fi  

   

   

 

Ehdotus:  Pöytäkirjajäljennökset merkitään kunnanhallituksen tiedoksi. 

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 

 

http://ktweb.lieto.fi/
http://www.kto-vs.fi/

