
. 

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu 

Kunnanhallitus 

 

 

 5/2017 67 

Kokousaika 25.4.2017 kello 16.30–20.12 

Kokouspaikka kunnantalo 

 

Läsnä      

   

  Matti Kulmanen 

Tero Kuosa  

Pertti Liinoja 

Pekka Markula 

Taru Ojanperä  

Tuire Paju  vj. Moonica Juhala-Nuutila 

Hannele Rouhiainen, pj 

Päivi Kössi, valt. puh.joht.  

Anne-Mari Kaarto, valt. I vpj., saapui 16.37  

Jukka Lehtonen, valt. II vpj. 

Pekka Paju, esittelijä 

Tarja Jumppanen, pöytäkirjanpitäjä 

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja Hannele Rouhiainen 

Pöytäkirjanpitäjä Tarja Jumppanen 

Asiat pykälät  61–68 sivut 

 

67–75 

Pöytäkirjan allekirjoitus 

ja varmennus 

 

 

Hannele Rouhiainen 

puheenjohtaja 

 

 

Tarja Jumppanen 

pöytäkirjanpitäjä            

Pöytäkirja on tarkastettu Oripäässä 25.4.2017 

 

 

 

Pertti Liinoja 

 

 

 

 

Pekka Markula 

Pöytäkirja on pidetty ylei-

sesti nähtävänä 

 

Oripäässä 3.5.2017 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä 

 

 

 

Tarja Jumppanen 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

Khall  61 §  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  62 §  

 

Ehdotus:   Kunnanhallitus valitsee pöytäkirjantarkastajiksi vuorossa olevat.  

 

 

Päätös:  Pöytäkirjantarkastajiksi valttiin Pertti Liinoja ja Pekka Markula. 

 

 
Khall  62 § a 

 

Käsittelyjärjestyksen muuttaminen:  

 

Päätös: Kunnanhallitus päätti muuttaa asioiden käsittelyjärjestystä siten, että 

käsitellään pykälät 66, 67, 68 ja 64 ennen pykäliä 63 ja 65. 

Käsittelyjärjestyksen muutoksesta huolimatta asiat on tässä pöytäkirjassa 

numeroitu esityslistan mukaisessa järjestyksessä. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Sosiaalijohtajan virka 
 

Khall  52 § 10.4.2017 Valmistelija: Pekka Paju, kunnanjohtaja 

 

Kunnanvaltuusto myönsi kokouksessaan sosiaalijohtaja Kirsi Lassilalle 

eron sosiaalijohtajan virasta 1.6.2017 alkaen.  

 Kunnanhallitus julisti viran julkisesti haettavaksi ja hakuaika päättyi 

31.3.klo 12.00.  Hakemuksia saatiin viisi. 

 

 

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää haastatteluun kutsuttavista hakijoista. 

Haastattelun suorittaa kunnanhallituksen kokoukseen osallistujat.     

 

 

Päätös:  Kunnanhallitus haastattelee 25.4.2017 klo 17.00 alkaen kelpoisuusehdon 

täyttävät hakijat (5 kpl). Hallitus kokoontuu klo 16.30. 

 

__________________________________________________ 

 

 

Khall  63 §  Valmistelija: Pekka Paju, kunnanjohtaja 

 

Kunnanhallitus haastattelee sosiaalijohtajan virkaan hakeneet ja 

haastatteluun kutsutut henkilöt ja tekee esityksen valtuustolle virkaan 

valittavasta henkilöstä. 

 

 

Ehdotus: Hallitus ehdottaa valtuustolle virkaan valittavaksi Heli Kaskiluodon.  

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Kunnan edustajan nimeäminen kutsuntalautakuntaan vuodeksi 2017 

 
Khall  64 § Valmistelija: Pekka Paju  kunnanjohtaja 

 

Lounais-Suomen aluetoimisto pyytää kuntaa valitsemaan edustajansa ja 

hänelle vähintään yhden varaedustajan kutsuntalautakuntaan kuluvan 

vuoden asevelvollisten kutsuntaan. Valittavalla jäsenellä tulisi olla 

tuntemusta kutsunnanalaisista ja heidän sosiaalisista olosuhteistaan, 

jolloin jäsenestä on hyötyä sekä asevelvolliselle itselleen että heidän 

asioitaan käsittelevälle kutsuntaviranomaiselle. 

 

Oripääläisten kutsunnat pidetään 12.10.2017 klo 9.00 Loimaan 

evankelisella kansanopistolla, Opistontie 4, Loimaa 

 

Vuoden 2016 kutsunnoissa varsinaisena edustajana toimi Päivi Kössi ja 

varalla oli Erkki Halkivaha. 

 

 

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää valita kunnan edustajan ja tämän varahenkilön 

kutsuntalautakuntaan vuodeksi 2017. 

 

 

Päätös: Kunnan edustajaksi kutsuntalautakuntaan vuodeksi 2017 valittiin Päivi 

Kössi ja varahenkilöksi Erkki Halkivaha. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Hallintosääntö 1.6.2017 alkaen 
 

Khall  65 § Valmistelija: Pekka Paju  kunnanjohtaja 

 

 Uusi kuntalaki (410/2015) tuli voimaan 1.5.2015. 

 Toimielimiä, johtamista, luottamushenkilöitä ja päätöksenteko- ja 

hallintomenettelyä koskevia säännöksiä sovelletaan valtuustokauden 

vaihtuessa 1.6.2017 alkaen. Nykyisten valtuustojen ja toimielinten 

toimikaudet jatkuvat vuoden 2017 toukokuun loppuun asti.  

 Kuntalaki sisältää yleisluonteiset säännökset siitä, miten kuntien hallinto 

järjestetään. Kunnat arvioivat itse organisaation ja johtamisjärjestelmän 

muutostarpeet. Valtuusto määrittää itse luottamushenkilö- ja 

henkilöstöorganisaation rakenteesta sekä toimielimistä, toimivallasta ja 

tehtävistä eri toimielinten ja toimijoiden kesken sekä muista hallinnon ja 

toiminnan järjestämiseen liittyvistä asioista hallintosäännössä. 

 Kuntalain 90 §:n mukaan kunnassa on oltava yksi hallintosääntö, joka 

sisältää määräykset hallinnon ja toiminnan järjestämiseen, 

päätöksenteko- ja hallintomenettelyyn sekä valtuuston toimintaan 

liittyvistä asioista. 

 Kuntaliiton hallintosäännön malli valmistui kesällä 2016. Hallintosääntö 

pohjautuu Kuntaliiton hallintosäännön malliin sekä voimassa olevaan 

hallintosääntöön.  

 Luottamushenkilöiden palkkioita ja korvausperusteita koskevat 

määräykset on otettu osaksi uudistettavaa hallintosääntöä. Uudistettu 

hallintosääntö tulee voimaan valtuustokauden vaihtuessa 1.6.2017. 

Samassa yhteydessä kumotaan voimassa olevat johtosäännöt ja 

luottamustointen palkkiosääntö. 

 Vuoden 2019 alusta voimaan tulevan sote- ja maakuntauudistuksen 

vuoksi nyt hyväksyttävää hallintosääntöä on todennäköisesi tarpeen 

päivittää uudelleen vuoden 2018 aikana.  

 Kunnanvaltuusto on päättänyt valtuutettujen lukumäärästä vuonna 2016. 

Hallintosääntöluonnoksessa on pidetty hallituksen ja lautakuntien 

jäsenten lukumäärä entisellään. Sen sijaan siinä edellytetään, että 

sivistys-, sosiaali-, teknisen lautakunnan puheenjohtajien tulee olla 

kunnanhallituksen jäseniä. Tämän muutoksen tarkoitus on parantaa 

lautakuntien ja hallituksen toiminnan yhteensovittamista ja parantaa 

tiedonkulkua yhteisen päämärän saavuttamisessa. Luottamushenkilöiden 

palkkioita on tarkistettu viimeksi vuonna 2009 joten näihin on tehty 

maltilliset korotukset.  

Hallintosääntöluonnos liitteenä.  

 

 

Ehdotus:  Kunnanhallitus esittää, että kunnanvaltuusto hyväksyy Oripään kunnan 

  hallintosäännön liitteen mukaisena. 

Hallintosääntö tulee voimaan 1.6.2017. Samalla kumotaan 31.5.2017 asti 

 voimassa olevat johtosäännöt sekä luottamustointenpalkkiosääntö. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Kiinteistöluovutusilmoitukset 

 

Khall  66 §  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: Tila kiinteistötunnus 561-404-1-139, määräala tilasta 561-

404-1-141, määräala tilasta 561-404-1-143 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  67 §  OP Yrityspankki Oyj 

  Kuntatodistus 150 000 euroa 6.4.2017 

 

   

 

 

Ehdotus: Ilmoitusasiat merkitään kunnanhallituksen tiedoksi. 

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin.  
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Pöytäkirjajäljennökset 
 

Khall  68 § Loimaan kaupunki: Ote kaupunginhallituksen 10.4.2017 pidetyn 

kokouksen kokouspöytäkirjasta koskien Sote- ja maakuntauudistuksen 

väliaikaisen toimielimen asettamista 

 

 Forssan kaupunki: Jätelautakunnan kokouspöytäkirja 4.4.2017 

 http://www.forssa.fi/hallinto-paatoksenteko/  

 

 

Ehdotus:  Pöytäkirjajäljennökset merkitään kunnanhallituksen tiedoksi. 

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


