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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

 

Kokouksen avaus 
Kuntalain 94 §:n mukaisesti kokouksen avasi iältään vanhin läsnä ollut 

valtuutettu Esa Kalsi, joka johti puhetta siihen asti kunnes valtuuston 

puheenjohtajisto oli valittu. 

 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

Kvalt 15 §  Hallintosäännön 80 §:n mukaan suoritetaan nimenhuuto. 

 

Kokouskutsu on lähetetty valtuutetuille 13.6.2017. Kokouskuulutus on 

julkaistu kunnan ilmoitustaululla 13.6.2017 ja Loimaan lehdessä ja 

Auranmaan Viikkolehdessä. 

 

Valtuusto on päätösvaltainen, kun 2/3 valtuutettujen koko lukumäärästä 

on saapuvilla. 

 

 

Ehdotus:  Todetaan kunnanvaltuuston kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

 

 

Päätös:  Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan tarkastaminen 
 

Kvalt 16 § Hallintosäännön mukaan valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja 

sovitaan tarkastusajasta. 

 

 

Ehdotus: Pöytäkirjantarkastus suoritetaan 26.6.2017. Valitaan kaksi 

pöytäkirjantarkastajaa.  

 

 

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anne-Mari Kaarto ja Tarmo Kankare. 

 

Työjärjestyspuheenvuoro 

Puheenjohtaja Esa Kalsi käytti työjärjestyspuheenvuoron, jossa hän esitti 

käsiteltävän ensiksi pykälät 22–38 ja sen jälkeen pykälät 17–21. 

Esitys hyväksyttiin.  
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

 

Tilinpäätös 
   

Khall  53 §/10.4.2017 Valmistelija: Pekka Paju, kunnanjohtaja 

 

 Kuntalain mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on 

saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun 

loppuun mennessä. 

 Tilinpäätös muodostuu tuloslaskelmasta, taseesta ja niiden liitetiedoista 

sekä talousarvion toteutumisvertailusta ja toimintakertomuksesta. Niin 

ikään kuntalaissa todetaan, että kunnan, jolla on kirjanpitolaissa 

tarkoitetulla tavalla määräämisvalta toisessa kirjanpitovelvollisessa, tulee 

laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös liitteineen. 

 

 Vuosikate oli 464 164 euroa ja ylijäämää kirjattiin 69 315 euroa. Poistot 

olivat 409 986 euroa ja investoinnit 307 146 euroa. Toimintakulut 

nousivat edellisestä vuodesta 0,6 % ja toimintatuotot nousivat 1,0 %.  

 Verotulot laskivat 3,1 % ja valtionosuudet lisääntyivät 5,4 %. 

Pitkäaikainen lainamäärä oli vuoden lopussa 2 293 170 euroa ja 

lyhytaikainen 1 115 932 euroa, lainamäärä yhteensä 2 505 euroa / 

asukas. 

 Vesihuoltolaitos sisältyy kunnan tilinpäätökseen, mutta se on oma 

taseyksikkönsä. Vesihuoltolaitoksen alijäämä oli 17 739 euroa. 

 

Liite: Vuoden 2016 tilinpäätös 

 

 

Ehdotus: 1) Kunnanhallitus allekirjoittaa tilinpäätöksen ja jättää sen 

tilintarkastajan tarkastettavaksi.  

 2) Saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen 

edelleen valtuuston käsiteltäväksi 

3) Ehdottaa, että tilikauden ylijäämä siirretään edellisten tilikausien 

ylijäämiin. 

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 

 

__________________________________________________ 

 

Kvalt 17 §  

 

Ehdotus tark.ltk: Kunnanvaltuusto 

 

1. merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedoksi, 

 

2. hyväksyy vuoden 2016 tilinpäätöksen ja myöntää kunnan hallintoa ja 

taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville 

viranhaltijoille vastuuvapauden tilikaudelta1.1.–31.12.2016. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

 

Päätös:   Hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

 

Ostotarjous maa-alueesta 
 

Khall  72 §/12.6.2017 Valmistelija: Pekka Paju, kunnanjohtaja 

 

 Aleksi Kankare on halukas ostamaan omaan kiinteistönsä, 

kiinteistötunnus 561-404-10-87 vieressä olevan kunnan omistaman 

rakentamattoman alueen. Kankareen kiinteistö ja kunnan rakentamaton 

alue muodostavat yhdessä kaavanmukaisen korttelin 21 tontin 2. 

 Tarjouksen mukainen alue on kooltaan noin 760 m
2
. Reinosen alueen 

tonttien myyntihinta on 1,5 €/m
2
.  

  

 

Ehdotus:  Kunnanhallitus päättää esittää valtuuston hyväksyttäväksi liitteenä 

olevan kauppakirjan noin 760 m
2
alueen myymisestä tilasta Tiemaa, 

kiinteistötunnus 561-404-10-127 Aleksi Kankareelle 1140 €:n 

kauppahinnasta. 

   

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 

 

__________________________________________________ 

 

Kvalt 18 § 

 

Ehdotus: Kunnanvaltuusto hyväksyy liitteenä olevan kauppakirjan noin 760 

m
2
alueen myymisestä tilasta Tiemaa, kiinteistötunnus 561-404-10-127 

Aleksi Kankareelle 1140 €:n kauppahinnasta. 

 

 

Päätös:  Hyväksyttiin. 

  



ORIPÄÄN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu 
   

Kunnanvaltuusto 19.6.2017 23 

 
_______________________________________________________________________________________ 
 

 

Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

 

Lisämäärärahaesitys omaishoidon tukeen 
 

Sos.ltk § 24/18.5.2017 Valmistelija: Pekka Paju, kunnanjohtaja  

 

Omaishoidossa on jouduttu hylkäämään hoitotarpeen kriteerit täyttävien 

hakemuksia sillä perusteella, että määrärahat ovat loppu tältä vuodelta. 

Tämän hetkinen arvio kriteerit täyttävistä tuenhakijoista on 7 kpl. Arvio 

heidän tukitarpeensa määrärahasta on 17 107,80 €. 

 

Ehdotus: Lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle 

lisättäväksi talousarvion omaishoidon tukeen 20 000 € lisämäärärahan. 

 

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 

 

__________________________________________________ 

 

 

Khall  77 §/12.6.2017   

 

Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle lisättäväksi talousarvion omaishoidon 

tukeen 20 000 € lisämäärärahan. 

 

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 

 

__________________________________________________ 

 

Kvalt 19 § 

 

Ehdotus:  Kunnanvaltuusto päättää lisätä talousarvion omaishoidon tukeen 20 000 

  euron lisämäärärahan. 

 

 

Päätös:  Hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

 

Mönkijä 
 

Tekn.ltk. § 30/1.6.2017 Valmistelija: Pekka Paju, tekninen johtaja 

 

 Oripään kunnan hyväksytyssä talousarvion investointiosassa kohteessa 

latukone on tulopuolelle merkitty 10 000 euroa, joka ajateltiin saatavan 

Oripään Urheilijoiden kanssa yhteisomistuksessa olevan mönkijän 

myynnistä. 

 Myöhemmin on esitetty, että myynnin sijaan mönkijää voitaisiin käyttää 

hyödyksi teknisen toimen ja vapaa-ajan toimen tarpeisiin. 

 

Ehdotus: Lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle 

poistettavaksi talousarvion investointiosan kohdasta latukone tulopuolen 

10 000 euron määrärahan. 

  

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin 

     

   

Lisätietoja: Tekninen johtaja Pekka Paju 0500-531 862 

 

__________________________________________________ 

  

 

Khall  78 §/12.6.2017 

 

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle poistettavaksi 

talousarvion investointiosan kohdasta latukone tulopuolen 10 000 euron 

määrärahan. 

 

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 

 

__________________________________________________ 

 

Kvalt 20 § 

 

Ehdotus: Kunnanvaltuusto päättää poistaa talousarvion investointiosan kohdasta 

latukone tulopuolen 10 000 euron määrärahan. 

 

 

Päätös:  Hyväksyttiin. 

  



ORIPÄÄN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu 
   

Kunnanvaltuusto 19.6.2017 25 

 
_______________________________________________________________________________________ 
 

 

Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

 

Koulun alueen energiatehokkuushanke 

Turuntie 33:n öljykattilalaitos ja sen palvelemat kiinteistöt 
 

Tekn.ltk. § 48/2016  Valmistelija: Pekka Paju, tekninen johtaja 

 

Oripään koulun kiinteistössä sijaitseva öljykattilalaitos palvelee 

koulun ja kunnanviraston lisäksi päiväkoti Kultasiipeä, 

liikuntahallia ja esikoulu Nallenkoloa sekä paloasemaa. 

Liikuntahallin pääasiallinen lämmitys tapahtuu maalämmöllä. 

Nykyisestä maalämpöjärjestelmästä ei tällä hetkellä saada irti 

kaikkea sitä mitä siitä on mahdollisuus saada. Aikaisemmin 
tehdyn lämmitystapaselvityksen mukaan ilma-

vesilämpöpuppujärjestelmän liittäminen nykyiseen 

lämmitysjärjestelmään on taloudellisesti edullisin 
lämmitystavan muutos. 

Enegian kanssa on suunniteltu kyseisten kiinteistöjen suhteen

 energiatehokkuusprojektia, jonka ensimmäisessä vaiheessa 

tehdään eri osa-alueiden kustannus ja kannattavuusarviointi, 

jonka pohjalta päätetään toteutettavat toimenpiteet. Arvioitavat 

osa-alueet ovat ainakin seuraavat: 

 

1. Ilma-vesilämpöpumppuprojekti 
2. Nykyisen maalämmön tuoton lisääminen 
3. Automaation parantaminen 
4. Aurinkopaneeliasennuksen kokoluokan selvitys ja 

yhdistäminen automaatioon 
      Lisäksi 

5. Ilmanvaihdon energiatehokkuuden parantaminen 

6. Valaistuksen energiatehokkuus 

7. Vedenkulutus (etenkin veden lämmitys) 

8. Ikkunat ja ovet 

9. Yläpohjan lisäeristysmahdollisuudet 

 

Ensimmäinen vaihe sisältää aloituspalaverin, 

kohdekartoituksen,   selvitystyön 

seurantapalaverin, projektisuunnitelman ja kilpailutukset sekä 

energiatukihakemuksen laadinnan. 

Ensimmäisen vaiheen päätteeksi sovitaan aikataulu ja 

käynnistetään itse projekti. 

   

Ehdotus:  Lautakunta päättää toteuttaa Turuntie 33:n öljykattilalaitoksen 

 toimintapiirissä olevien kiinteistöjen energiatehokkuushankkeen 

mikäli hanke saa Työ- ja Elinkeinoministeriön myöntämän 

energiatuen ja valtuusto osoittaa talousarviossa siihen tarvittavat 

varat. Hanke toteutetaan liitteenä olevan toimintamallin 

mukaisesti. 

Päätös:    Ehdotus hyväksyttiin 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

 

__________________________________________________ 

 

Tekn.ltk. § 34/1.6.2017 Valmistelija: Pekka Paju, tekninen johtaja 

   

Hyväksytyssä taloussuunnitelmassa hankkeeseen on osoitettu määrärahaa 

vuosille 2017 ja 2018 kummallekin vuodelle 60 000 euroa eli yhteensä 

120 000 euroa. 

Avustusta hankkeelle on myönnetty aurinkovoimalaan 25% ja 

lämmitysmuodon muutokseen 15 %.  

Arvioinnissa ilma-vesilämpöpumppuprojekti osoittautui 

taloudellisimmaksi hankkeeksi. Avustuspäätöstä Tekes on perustellut 

seuraavasti: ”Projekti soveltuu rahoitettavaksi energiatuella, koska 

investointi edistää uusiutuvan 

energian tuotantoa tai käyttöä. Projektissa hankitaan Ilma-

vesilämpöpumppu, joka vähentää öljynkulutusta kiinteistöjen 

lämmittämisessä. Rahoituksella on projektille käynnistävä vaikutus ja 

takaisinmaksuaika ovat hyväksyttävää tasoa.” 

Hankkeen rahoituksen jakaminen kahdelle vuodelle on erittäin vaikeaa ja 

Tekesin avustuspäätöksessä projektin päätöspäivä on 31.10.2017.   

Hankkeen suurin kustannuserä on ilma-vesilämpöpumput noin 70 000 

euroa ja aurinkovoimala noin 24 000 euroa. Loput noin 

kokonaisuudessaan 130 000 euroon nousevista kustannuksista tulevat 

projektin johdosta, sähkö- ja rakennusteknisistä töistä. 

    

Ehdotus: 1. Lautakunta hyväksyy liitteenä olevan toimitussopimuksen 

 2. Lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle 

koulun alueen energiatehokkuushankkeen aikaistamista siten, että hanke 

toteutuu kokonaisuudessaan jo vuoden 2017 aikana ja talousarvion 

investointiosaan  

 ko. menokohtaan merkitään vuodelle 2017 130 000 € ja tulokohtaan 

21 000 €. 

 Taloussuunnitelmasta hanke poistetaan vuodelta 2018. 

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin 

 

Lisätietoja: Tekninen johtaja Pekka Paju 0500-531 862 

 

___________________________________________________ 

 

 

Khall  80 §/12.6.2017 

 

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle koulun alueen 

energiatehokkuushankkeen aikaistamista siten, että hanke toteutuu 

kokonaisuudessaan jo vuoden 2017 aikana ja talousarvion investointi-
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

 

osaan ko. menokohtaan merkitään 2017 vuodelle 130 000 € ja 

tulokohtaan 21 000 €. 

 Taloussuunnitelmasta hanke poistetaan vuodelta 2018. 

 

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 

 

__________________________________________________ 

 

Kvalt 21 § 

 

Ehdotus: Kunnanvaltuusto päättää aikaistaa koulun alueen energia-

tehokkuushanketta siten, että hanke toteutuu kokonaisuudessaan jo 

vuoden 2017 aikana ja talousarvion investointiosaan ko. menokohtaan 

merkitään 2017 vuodelle 130 000 € ja tulokohtaan 21 000 €. 

  Taloussuunnitelmasta hanke poistetaan vuodelta 2018. 

 

 

Päätös:  Hyväksyttiin. 

  



ORIPÄÄN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu 
   

Kunnanvaltuusto 19.6.2017 28 

 
_______________________________________________________________________________________ 
 

 

Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

 

Valtuuston vaalilautakunnan valitseminen toimikaudeksi 2017–2021 
 

Khall  84 §/12.6.2017 Hallintosäännön mukaan valtuusto valitsee toimikaudekseen 

suhteellisten vaalien toteuttamista varten vaalilautakunnan. 

Lautakunnassa on neljä jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. 

 

Valtuusto valitsee jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja 

varapuheenjohtajan. 

 

Lautakunnan sihteerinä toimii valtuuston pöytäkirjanpitäjä, jollei val-

tuusto toisin päätä. 

 

Tasa-arvolain mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee kunnan-

valtuustoa lukuun ottamatta olla vähintään 40 % naisia ja vähintään 40 

% miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu. 

 

 

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa, että valtuusto valitsee vaalilautakuntaan toimi-

kaudeksi 2017–2021 neljä jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet 

sekä valitsee jäseniksi valituista vaalilautakunnan puheenjohtajan ja va-

rapuheenjohtajan. 

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 

 

__________________________________________________ 

 

Kvalt 22 § 

 

Ehdotus: Kunnanvaltuusto valitsee vaalilautakuntaan toimikaudeksi 2017–2021 

neljä jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä valitsee jäseniksi 

valituista vaalilautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 

 

 

Päätös:  Valtuusto valitsi valtuuston vaalilautakuntaan: 

 

  pj. Pertti Liinoja     vj. Tarmo Kankare 

  vpj. Ilkka Tuomisto  vj. Matti Kulmanen 

  Anne-Mari Kaarto  vj. Pekka Markula 

  Maarit Salama  vj. Esa Kalsi 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

 

Valtuuston puheenjohtajan sekä I ja II varapuheenjohtajan vaali 
 

Khall  85 §/12.6.2017 Kuntalain mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja 

tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto 

ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. 

 

Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituk-

sessa. 

 

Hallintosäännön mukaan valtuustossa on puheenjohtaja ja kaksi 

varapuheenjohtajaa. 

 

 

Ehdotus: Kunnanhallitus esittää, että valtuusto päättää puheenjohtajien toimikau-

den sekä suorittaa valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien 

vaalin. 

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 

 

__________________________________________________ 

 

Kvalt 23 § 

 

Ehdotus: Kunnanvaltuusto päättää puheenjohtajien toimikauden sekä suorittaa 

valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaalin. 

 

 

Päätös:  1. Valtuusto päätti puheenjohtajien toimikaudeksi kaksi vuotta. 

     2. Valtuuston puheenjohtajaksi valittiin Hannele Rouhiainen. 

  3. Valtuuston 1.varapuheenjohtajaksi valittiin Maarit Salama. 

  4. Valtuuston 2. varapuheenjohtajaksi valittiin Marko Suisto. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

 

Ilmoitus valtuustoryhmistä ja valtuutettujen istumajärjestys 
 

Khall  86 §/12.6.2017 Hallintosäännön mukaan valtuustoryhmän muodostamisesta, nimestä ja 

puheenjohtajasta on annettava valtuuston puheenjohtajalle kirjallinen 

ilmoitus. Kaikkien ryhmään liittyvien valtuutettujen on allekirjoitettava 

ilmoitus. 

 

Hallintosäännön mukaan valtuutetut istuvat kokouksessa valtuusto-

ryhmittäin puheenjohtajan hyväksymän istumajärjestyksen mukaisesti. 

 

 

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa, että valtuusto merkitsee tiedokseen ilmoitukset 

valtuustoryhmistä sekä valtuutettujen istumajärjestyksen. 

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 

 

__________________________________________________ 

 

 

Kvalt 24 § 

 

Ehdotus: Kunnanvaltuusto merkitsee tiedokseen ilmoitukset valtuustoryhmistä 

sekä valtuutettujen istumajärjestyksen. 

 

 

Päätös:  Merkittiin tiedoksi. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

 

Valtuuston koollekutsuminen ja kokouksista tiedottaminen 
 

Khall  87 §/12.6.2017 Kuntalain mukaan valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös 

silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi. 

 

Kuntalain mukaan valtuusto on kutsuttava koolle myös 

kunnanhallituksen tai vähintään neljäsosan valtuutetuista sitä pyytäessä 

ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällainen asia on valmisteltava 

kiireellisesti. 

 

Hallintosäännön mukaan on kutsu valtuuston kokoukseen lähetettävä 

vähintään viisi päivää ennen kokousta kullekin valtuutetulle sekä niille, 

joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Samassa ajassa 

on kokouksesta tiedotettava kunnan verkkosivuilla. Kokouskutsu, 

esityslista, liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää sähköisesti. Tällöin 

kunnanhallitus tai sen nimeämä viranhaltija vastaa siitä, että tähän 

tarvittavat tekniset laitteet, järjestelmät ja tietoliikenneyhteydet ovat 

käytettävissä.  

 

Valtuuston kokouksen ajasta ja paikasta tiedotetaan ennen kokousta 

niissä tiedotusvälineissä, joissa valtuusto on päättänyt ilmoittaa 

kokouksistaan. 

 

Hallintosäännön mukaan esityslista, joka sisältää selostuksen 

käsiteltävistä asioista ja ehdotukset valtuuston päätöksistä, lähetetään 

kokouskutsun yhteydessä, elleivät erityiset syyt ole esteenä. 

 

Valtuusto voi päättää, kuinka monelle varavaltuutetulle esityslista toi-

mitetaan. 

 

Aikaisemmin kutsu valtuuston kokouksiin sekä ilmoitus esille tulevista 

asioista on julkaistu kunnan ilmoitustaululla. Tämän lisäksi kutsu ja 

esityslista on lähetetty lähetin välityksellä tai postitse valtuutetuille ja 

toimitettu tiedoksi kunnanhallitukselle sekä puheenjohtajalle että jäse-

nille. Kutsu on julkaistu Loimaan lehdessä ja Auranmaan viikkoleh-

dessä. 

 

 

Ehdotus: Kunnanhallitus esittää, että valtuusto päättää, että kutsu valtuuston ko-

kouksiin sekä ilmoitus esille tulevista asioista julkaistaan kunnan ilmoi-

tustaululla ja verkkosivuilla. Tämän lisäksi kutsu ja esityslista voidaan 

lähettää lähetin välityksellä tai postitse valtuutetuille ja toimitetaan 

tiedoksi kunnanhallitukselle. Kutsu julkaistaan lisäksi Loimaan lehdessä 

ja Auranmaan viikkolehdessä. 

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 
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Kvalt 25 § 

 

Ehdotus: Kunnanvaltuusto päättää, että kutsu valtuuston kokouksiin sekä ilmoitus 

esille tulevista asioista julkaistaan kunnan ilmoitustaululla ja 

verkkosivuilla. Tämän lisäksi kutsu ja esityslista voidaan lähettää lähetin 

välityksellä tai postitse valtuutetuille ja toimitetaan tiedoksi kunnanhal-

litukselle. Kutsu julkaistaan lisäksi Loimaan lehdessä ja Auranmaan 

viikkolehdessä. 

 

 

Päätös:  Hyväksyttiin. 
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Valtuuston kokousajat vuonna 2017 
 

Khall  88 §/12.6.2017 Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on valmisteltava valtuustossa 

käsiteltävät asiat lukuun ottamatta asioita, jotka koskevat valtuuston 

toiminnan sisäistä järjestelyä taikka jotka 35 §:ssä tarkoitettu tilapäinen 

valiokunta tai 121 §:ssä tarkoitettu tarkastuslautakunta on valmistellut. 

 

 

Ehdotus:  Kunnanhallitus esittää, että valtuusto päättää kokousajankohdaksi 

pääsääntöisesti kuukauden kolmas maanantai. Valtuusto voi asioiden 

niin vaatiessa kokoontua myös muina ajankohtina. Mikäli tarvetta 

kokouksen pitämiseen ei ole, jätetään kokous pitämättä. 

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 

 

__________________________________________________  

 

Kvalt 26 § 

 

Ehdotus:  Kunnanvaltuusto päättää kokousajankohdaksi pääsääntöisesti kuukauden 

kolmas maanantai. Valtuusto voi asioiden niin vaatiessa kokoontua 

myös muina ajankohtina. Mikäli tarvetta kokouksen pitämiseen ei ole, 

jätetään kokous pitämättä. 

 

 

Päätös:  Hyväksyttiin. 

 



ORIPÄÄN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu 
   

Kunnanvaltuusto 19.6.2017 34 

 
_______________________________________________________________________________________ 
 

 

Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

 

Kunnanhallituksen jäsenten ja varajäsenten vaali 
 

Khall  89 §/12.6.2017 Kuntalain mukaan toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimi-

kaudeksi, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. 

Kunnanhallituksen, tarkastuslautakunnan ja muiden lautakuntien jäsenet 

valitaan kesäkuussa pidettävässä valtuuston kokouksessa. 

 

Kuntalain mukaan valtuusto tai muu valinnan suorittava toimielin 

valitsee jäseniksi valituista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen 

määrän varapuheenjohtajia. Heidät valitaan samassa vaalitoimituksessa. 

 

Vaalikelpoisuudesta kunnanhallitukseen säädetään kuntalaissa 

seuraavaa: 

 

”Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen 

valtuustoon, ei kuitenkaan: 

1) välittömästi kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan 

palveluksessa oleva henkilö; 

2) henkilö, joka on kunnanhallituksen tehtäväalueella toimivan, 

kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa; 

3) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä 

tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden 

valmistelusta; eikä 

4) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen 

jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen 

rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä 

tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle 

kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu 

on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa. 

 

Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan yh-

teisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei 

ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei ole myöskään 

henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuu-

dessa vastaa edunvalvonnasta. 

 

Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai 

kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa 

olevia henkilöitä. 

 

Tasa-arvolain 4 §:n mukaan valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja 

muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa toimielimissä lukuun 

ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin 

vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Tasa-

arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. Lain 

mukaan kiintiön on toteuduttava sekä varsinaisten että varajäsenten 

kohdalla. Sen sijaan laki ei vaadi, että varsinaisen jäsenen ja hänen 
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henkilökohtaisen varajäsenensä olisi oltava samaa sukupuolta. Myöskään 

puheenjohtajistoa vaatimus ei erikseen koske. Sukupuolikiintiöstä 

voidaan poiketa erityisestä syystä. Erityinen syy voi olla esimerkiksi, että 

joillakin erityisaloilla on vain joko nais- tai miespuolisia asiantuntijoita. 

Jos kiintiöistä poiketaan, syy on tarpeen kirjata valintapäätökseen. 

 

Oripään kunnan hallintosäännön mukaan kunnanhallituksessa on seit-

semän jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Jäsenistä 

valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. 

 

 

Ehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto päättää kun-

nanhallituksen toimikauden ja varapuheenjohtajien määrän sekä valitsee 

kunnanhallituksen seitsemän jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen 

varajäsenen. Valtuusto valitsee jäseniksi valituista kunnanhallituksen 

puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 

 

__________________________________________________ 

 

Kvalt 27 § 

 

Ehdotus: Kunnanvaltuusto päättää kunnanhallituksen toimikauden ja 

varapuheenjohtajien määrän sekä valitsee kunnanhallituksen seitsemän 

jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Valtuusto valitsee 

jäseniksi valituista kunnanhallituksen puheenjohtajan ja 

varapuheenjohtajan. 

 

 

Päätös: Kunnanvaltuusto päätti kunnanhallituksen toimikaudeksi 

valtuustokauden ja valitsi kunnanhallitukseen: 

 

 pj. Päivi Kössi  vj. Helena Kelkka 

 vpj. Tapio Pajula  vj. Pekka Markula 

 Mika Nieminen  vj. Joni Kelkka 

 Anne-Mari Kaarto  vj. Miia Koivusaari 

 Matti Kulmanen  vj. Ilkka Tuomisto 

 Sanna Kiertonen  vj. Nina Prusila 

 Pertti Liinoja   vj. Tarmo Kankare 
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Tarkastuslautakunnan vaali vuosiksi 2017–2021 
 

Khall  90 §/12.6.2017 Kuntalain mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja 

talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten. Lautakunnan 

puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. 

 

Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon 

ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, onko valtuuston 

asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. 

 

Vaalikelpoisia tarkastuslautakuntaan ei ole: 

1) kunnanhallituksen jäsen; 

2) kunnanhallituksen jäseneen tai kunnanjohtajaan hallintolain 28 §:n 2 

ja 3 momentissa tarkoitetussa suhteessa oleva henkilö; 

3) kunnan tai kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön 

palvelussuhteessa oleva henkilö; eikä 

4) henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. 

 

Kunnan tarkastuslautakunnassa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja 

sekä kolme muuta jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen vara-

jäsen. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja. 

 

Tasa-arvolain 4 §:n mukaan valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja 

muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa toimielimissä lu-

kuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä 

kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. 

Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. 

Lain mukaan kiintiön on toteuduttava sekä varsinaisten että varajäsenten 

kohdalla. Sen sijaan laki ei vaadi, että varsinaisen jäsenen ja hänen hen-

kilökohtaisen varajäsenensä olisi oltava samaa sukupuolta. Myöskään 

puheenjohtajistoa vaatimus ei erikseen koske. Sukupuolikiintiöstä 

voidaan poiketa erityisestä syystä. Erityinen syy voi olla esimerkiksi, 

että joillakin erityisaloilla on vain joko nais- tai miespuolisia 

asiantuntijoita. Jos kiintiöistä poiketaan, syy on tarpeen kirjata 

valintapäätökseen. 

 

 

Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee tarkastuslauta-

kuntaan toimikaudeksi 2017–2021 viisi jäsentä ja heille henkilökohtaiset 

varajäsenet sekä valitsee jäseniksi valituista tarkastuslautakunnan 

puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lautakunnan toimikaudeksi. 

   

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 

 

__________________________________________________ 
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Kvalt 28 § 

 

Ehdotus: Kunnanvaltuusto valitsee tarkastuslautakuntaan toimikaudeksi 2017–

2021 viisi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä valitsee 

jäseniksi valituista tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja 

varapuheenjohtajan lautakunnan toimikaudeksi. 

   

 

Päätös:  Kunnanvaltuusto valitsi tarkastuslautaskuntaan: 

 

 pj. Reijo Vainionmaa  vj. Kalevi Mäntysaari  

 vpj. Päivi Tuusa-Oksanen  vj. Heli Viitasaari 

 Esa Kalsi   vj. Ritva Lammela 

 Kyllikki Kalsi  vj. Mauri Leppämäki  
 Erkki Halkivaha  vj. Matti Lankinen 
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Keskusvaalilautakunnan vaali vuosiksi 2017–2021 
 

Khall  91 §/12.6.2017 Vaalilain mukaan valtuuston on asetettava kuntaan keskusvaali-

lautakunta, johon kuuluu viisi jäsentä ja tarpeellinen määrä varajäseniä, 

kuitenkin vähintään viisi. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, 

jossa he tulevat jäsenten sijaan. Jäsenistä valtuuston on määrättävä yksi 

puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi. 

 

Sekä jäsenten ja varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa 

kunnassa edellisissä kuntavaaleissa esiintyneitä äänestäjäryhmiä. 

 

Jotta kunnan keskusvaalilautakunnan jäsenet ja varajäsenet edustaisivat 

edellisissä kuntavaaleissa esiintyneitä äänestäjäryhmiä, se yleensä 

edellyttää, että kukin jäsen ja varajäsen edustaa eri äänestäjäryhmää. 

Niin kauan kuin yksikin huomioon otettava äänestäjäryhmä on vailla 

edustusta, keskusvaalilautakuntaan ei saa valita muusta ryhmästä kahta 

edustajaa. 

 

Tasa-arvolain 4 §:n mukaan valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja 

muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa toimielimissä lu-

kuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä 

kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. 

Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. 

Lain mukaan kiintiön on toteuduttava sekä varsinaisten että varajäsenten 

kohdalla. Sen sijaan laki ei vaadi, että varsinaisen jäsenen ja hänen hen-

kilökohtaisen varajäsenensä olisi oltava samaa sukupuolta. Myöskään 

puheenjohtajistoa vaatimus ei erikseen koske. Sukupuolikiintiöstä 

voidaan poiketa erityisestä syystä. Erityinen syy voi olla esimerkiksi, 

että joillakin erityisaloilla on vain joko nais- tai miespuolisia 

asiantuntijoita. Jos kiintiöistä poiketaan, syy on tarpeen kirjata 

valintapäätökseen. 

 

 

Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee keskusvaalilautakun-

taan toimikaudeksi 2017–2021 viisi jäsentä ja tarpeellisen määrän 

varajäseniä, kuitenkin vähintään viisi. Varajäsenet asetetaan siihen 

järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Jäseniksi valituista 

valtuusto valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan 

toimikaudekseen. 

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 

 

__________________________________________________ 
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Kvalt 29 § 

 

Ehdotus: Kunnanvaltuusto valitsee keskusvaalilautakuntaan toimikaudeksi 2017–

2021 viisi jäsentä ja tarpeellisen määrän varajäseniä, kuitenkin vähintään 

viisi. Varajäsenet asetetaan siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten 

sijaan. Jäseniksi valituista valtuusto valitsee puheenjohtajan ja 

varapuheenjohtajan toimikaudekseen. 

 

 

Päätös:  Kunnanvaltuusto valitsi keskusvaalilautakuntaan: 

 

 pj. Marja-Leena Lehtelä  1. vj. Iina Ketokoski 

 vpj. Ritva Lammela   2. vj. Heli Vainionmaa-Hakanen 

 Anne Lintumaa  3. vj. Sirpa Lötjönen  

 Mauri Leppämäki  4. vj. Joni Kelkka  

 Hannu Suisto   5. vj. Markus Ylijoki 
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Sosiaalilautakunnan vaali vuosiksi 2017–2021 
 

Khall  92 §/12.6.2017 Hallintosäännön mukaan sosiaalilautakunnassa on kahdeksan jäsentä ja 

  puheenjohtaja sekä jokaisella henkilökohtaiset varajäsenet. 

 

 Hallintosäännön mukaan valtuusto valitsee jäseniksi valituista 

toimielimen puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajia. Heidät valitaan 

samassa vaalitoimituksessa.  

 

Kuntalain mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan on henkilö, joka on 

vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: 

1) asianomaisen lautakunnan alainen kunnan palveluksessa oleva hen-

kilö; 

2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tehtäväalueella toimivan 

kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa; 

eikä 

3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen 

jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rin-

nastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos 

kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle kunnanhallituksen tavan-

omaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olen-

naista hyötyä tai vahinkoa. 

 

Tasa-arvolain 4 §:n mukaan valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja 

muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa toimielimissä 

lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä 

kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. 

Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. 

Lain mukaan kiintiön on toteuduttava sekä varsinaisten että varajäsenten 

kohdalla. Sen sijaan laki ei vaadi, että varsinaisen jäsenen ja hänen 

henkilökohtaisen varajäsenensä olisi oltava samaa sukupuolta. 

Myöskään puheenjohtajistoa vaatimus ei erikseen koske. Sukupuolikiin-

tiöstä voidaan poiketa erityisestä syystä. Erityinen syy voi olla esimer-

kiksi, että joillakin erityisaloilla on vain joko nais- tai miespuolisia asi-

antuntijoita. Jos kiintiöistä poiketaan, syy on tarpeen kirjata valintapää-

tökseen. 

 

 

Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee sosiaalilautakuntaan 

vuosiksi 2017–2021 yhdeksän jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajä-

senet sekä valitsee jäseniksi valituista puheenjohtajan ja varapuheenjoh-

tajan toimikaudekseen. 

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 

 

__________________________________________________ 
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Kvalt 30 § 

 

Ehdotus: Kunnanvaltuusto valitsee sosiaalilautakuntaan vuosiksi 2017–2021 

yhdeksän jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä valitsee 

jäseniksi valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan 

toimikaudekseen. 

 

 

Päätös: Kunnanvaltuusto valitsi sosiaalilautakuntaan: 

 

 pj. Eija-Liisa Suisto  vj. Iina Ketokoski 

 vpj. Ilkka Tuomisto  vj. Mikko Lähteenmäki 

 Satu Ketonen   vj. Päivi Tuusa-Oksanen  

 Mika Nieminen  vj. Antti Nuutila 

 Pekka Markula  vj. Joni Kelkka 

 Helena Kelkka  vj. Riikka Rintala  

 Jari Tamminen  vj. Manu Muhonen 

 Tarmo Kankare  vj. Pertti Liinoja 

 Kyllikki Kalsi  vj. Ritva Lammela 
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Hyvinvointivaliokunnan jäsenen ja varajäsenen valinta 

Loimaan kaupungin hyvinvointivaliokuntaan vuosiksi 

2017–2021 
 

Khall  93 §/12.6.2017 Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyösopimuksen mukaan Oripään 

kunta valitsee Loimaan kaupungin perusturvalautakuntaan edustajan ja 

varaedustajan, joka osallistuu kokoukseen vain yhteisiä asioita 

päätettäessä. Nyttemmin Loimaa on luopunut lautakunnista ja entisen 

perusturvalautakunnan tehtävät siirtyvät hyvinvointivaliokunnalle. 

 

 

Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee Loimaan kaupungin 

hyvinvointivaliokuntaan vuosiksi 2017–2021 yhden jäsenen ja hänelle 

henkilökohtaisen varajäsenen.  

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 

 

___________________________________________________ 

 

Kvalt 31 § 

 

Ehdotus: Kunnanvaltuusto valitsee Loimaan kaupungin hyvinvointivaliokuntaan 

vuosiksi 2017–2021 yhden jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen 

varajäsenen.  

 

 

Päätös:  Loimaan kaupungin hyvinvointivaliokuntaan valittiin: 

 

  Päivi Kössi  vj. Anne Lintumaa 
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Sivistyslautakunnan vaali vuosiksi 2017–2021 
 

Khall  94 §/12.6.2017 Hallintosäännön mukaan sivistyslautakunnassa on yhdeksän jäsentä ja  

  heillä henkilökohtaiset varajäsenet. 

 

 Hallintosäännön mukaan valtuusto valitsee jäseniksi valituista 

toimielimen puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajia. Heidät valitaan 

samassa vaalitoimituksessa.  

 

Kuntalain mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan on henkilö, joka on 

vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: 

4) asianomaisen lautakunnan alainen kunnan palveluksessa oleva hen-

kilö; 

5) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tehtäväalueella toimivan 

kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa; 

eikä 

6) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen 

jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rin-

nastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos 

kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle kunnanhallituksen tavan-

omaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olen-

naista hyötyä tai vahinkoa. 

 

Tasa-arvolain 4 §:n mukaan valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja 

muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa toimielimissä lu-

kuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä 

kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. 

Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. 

Lain mukaan kiintiön on toteuduttava sekä varsinaisten että varajäsenten 

kohdalla. Sen sijaan laki ei vaadi, että varsinaisen jäsenen ja hänen hen-

kilökohtaisen varajäsenensä olisi oltava samaa sukupuolta. Myöskään 

puheenjohtajistoa vaatimus ei erikseen koske. Sukupuolikiintiöstä voi-

daan poiketa erityisestä syystä. Erityinen syy voi olla esimerkiksi, että 

joillakin erityisaloilla on vain joko nais- tai miespuolisia asiantuntijoita. 

Jos kiintiöistä poiketaan, syy on tarpeen kirjata valintapäätökseen. 

 

 

Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee sivistyslautakuntaan 

vuosiksi 2017–2021 yhdeksän jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajä-

senet sekä valitsee jäseniksi valituista puheenjohtajan ja varapuheenjoh-

tajan toimikaudekseen. 

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 

 

__________________________________________________ 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

 

Kvalt 32 § 

 

Ehdotus: Kunnanvaltuusto valitsee sivistyslautakuntaan vuosiksi 2017–2021 

yhdeksän jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä valitsee 

jäseniksi valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan 

toimikaudekseen. 

 

 

Päätös: Kunnanvaltuusto valitsi sivistyslautakuntaan: 

 

 pj. Matti Kulmanen  vj. Miikka Sävelkoski 

 vpj. Maarit Salama  vj. Kyllikki Kalsi 

 Pekka Markula  vj. Marko Suisto 

 Kalle Lähde   vj. Hannu Suisto 

 Tapani Pukkila  vj. Santeri Kössi 

 Tuula Rintala  vj. Camilla Muhonen 

 Päivi Tuusa-Oksanen  vj. Anne Lintumaa 

 Miia Koivusaari  vj. Kirsi Pukkila 

 Esa Kalsi   vj. Pertti Liinoja 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

 

Teknisen lautakunnan vaali vuosiksi 2017–2021 
 

Khall  95 §/12.6.2017 Hallintosäännön mukaan teknisessä lautakunnassa on yhdeksän jäsentä 

ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet. 

 

 Hallintosäännön mukaan valtuusto valitsee jäseniksi valituista 

toimielimen puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan. Heidät 

valitaan samassa vaalitoimituksessa.  

 

Kuntalain mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan on henkilö, joka on 

vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: 

7) asianomaisen lautakunnan alainen kunnan palveluksessa oleva hen-

kilö; 

8) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tehtäväalueella toimivan 

kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa; 

eikä 

9) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen 

jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rin-

nastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos 

kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle kunnanhallituksen tavan-

omaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olen-

naista hyötyä tai vahinkoa. 

 

Tasa-arvolain 4 §:n mukaan valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja 

muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa toimielimissä lu-

kuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä 

kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. 

Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. 

Lain mukaan kiintiön on toteuduttava sekä varsinaisten että varajäsenten 

kohdalla. Sen sijaan laki ei vaadi, että varsinaisen jäsenen ja hänen hen-

kilökohtaisen varajäsenensä olisi oltava samaa sukupuolta. Myöskään 

puheenjohtajistoa vaatimus ei erikseen koske. Sukupuolikiintiöstä voi-

daan poiketa erityisestä syystä. Erityinen syy voi olla esimerkiksi, että 

joillakin erityisaloilla on vain joko nais- tai miespuolisia asiantuntijoita. 

Jos kiintiöistä poiketaan, syy on tarpeen kirjata valintapäätökseen. 

 

 

Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee tekniseen lautakun-

taan vuosiksi 2017–202 yhdeksän jäsentä ja heille henkilökohtaiset va-

rajäsenet sekä valitsee jäseniksi valituista puheenjohtajan ja varapu-

heenjohtajan toimikaudekseen. 

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 

 

__________________________________________________ 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

 

Kvalt 33 § 

 

Ehdotus: Kunnanvaltuusto valitsee tekniseen lautakuntaan vuosiksi 2017–202 

yhdeksän jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä valitsee 

jäseniksi valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan 

toimikaudekseen. 

 

 

Päätös:  Kunnanvaltuusto valitsi tekniseen lautakuntaan: 

 

 pj. Tapio Pajula  vj. Mika Kuismin 

 vpj. Sanna Kiertonen  vj. Taru Ojanperä  

 Marko Suisto  vj. Mikko Kivilä 

 Anne Lintumaa  vj. Anne-Mari Kaarto  

 Miia Koivusaari  vj. Päivi Tuusa-Oksanen 

 Ville Auramaa  vj. Kalevi Mäntysaari 

 Maarit Salama  vj. Kyllikki Kalsi 

 Tarmo Kankare  vj. Esa Kalsi 
 Niina Prusila   vj. Suvi Lähteenmäki 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

 

Kiinteistötoimitusten uskottujen miesten vaali vuosiksi 2017–2021 
 

Khall  96 §/12.6.2017 Kiinteistönmuodostamislain mukaan valtuuston tulee valita kunnan 

kiinteistötoimitusten uskotuiksi miehiksi vähintään kuusi henkilöä val-

tuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Uskotun miehen tulee olla kiin-

teistöasioihin perehtynyt ja paikalliset olosuhteet tunteva henkilö. Vaali-

kelpoisuudesta uskotun miehen toimeen on lisäksi voimassa, mitä kärä-

jäoikeuden lautamiehistä säädetään. 

 

 

Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee kiinteistön-

muodostamislain sekä käräjäoikeuslain säännökset huomioiden kiin-

teistötoimitusten kuusi uskottua miestä vuosiksi 2017–2021. 

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 

 

__________________________________________________ 

 

Kvalt 34 § 

 

Ehdotus: Kunnanvaltuusto valitsee kiinteistönmuodostamislain sekä 

käräjäoikeuslain säännökset huomioiden kiinteistötoimitusten kuusi 

uskottua miestä vuosiksi 2017–2021. 

 

 

Päätös:  Kunnanvaltuusto valitsi kiinteistötoimitusten uskotuiksi miehiksi: 

 

 Hannu Suisto      

 Kirsi Pukkila 

 Tuula Rintala 

 Tarmo Kankare 

 Ville Auramaa 

 Maarit Salama 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

 

Käräjäoikeuden lautamiesten vaali vuosiksi 2017–2021 
 

Khall  97 §/12.6 2017 Käräjäoikeuslain mukaan valtuusto valitsee lautamiehet toimikauttaan 

vastaavaksi ajaksi. Kunnasta valittavien lautamiesten tulee 

mahdollisimman tasapuolisesti edustaa kunnan väetön ikä-, elinkeino-, 

sukupuoli- ja kielijakautumaa. 

 

Käräjäoikeuslain mukaan lautamiehen tulee olla käräjäoikeuden 

tuomiopiiriin kuuluvassa kunnassa asuva Suomen kansalainen, joka 

hallitsee itseään ja omaisuuttaan ja jota on pidettävä sopivana toimimaan 

lautamiehenä. Lautamieheksi ei saa valita henkilöä, joka on alle 25-

vuotias tai joka on täyttänyt 63 vuotta. Lautamiehenä ei saa olla henkilö, 

jolla on virka yleisessä tuomioistuimessa tai rangaistuslaitoksessa taikka 

joka virassaan suorittaa ulosottotehtäviä, rikoksen esitutkintaa taikka 

tulli- tai poliisivalvontaa, eikä myöskään virallinen syyttäjä, asianajaja 

tai muu ammatikseen asianajoa harjoittava henkilö. 

 

Oikeusministeriö on 28.4.2017 antanut päätöksen käräjäoikeuden lauta-

miesten lukumäärästä kunkin käräjäoikeuden ja siihen kuuluvien kuntien 

osalta. Päätöksen mukaan Varsinais-Suomen käräjäoikeuden 

lautamiesten kokonaismääräksi on vahvistettu 100 ja Oripäästä 

valittavien lautamiesten lukumääräksi kaksi. 

 

Oikeusministeriön todettiin kiinnittäneen päätöksessään huomiota myös 

siihen, että lautamies ei ole poliittisella valtakirjalla toimiva kunnallinen 

luottamushenkilö, vaan hänen tulee olla riippumaton. Valtuustoryhmillä 

on tämän suhteen erityinen vastuu. Ottaen huomioon lautamiehen tehtä-

vän ja aseman tuomioistuimen jäsenenä puolueiden ei pidä vaatia lauta-

miehiksi valittavilta sitoumuksia ns. puolueveron maksamisesta istunto-

palkkioistaan. 

 

Varsinais-Suomen käräjäoikeuden laamanni on esittänyt toimikauden 

alkuajankohdaksi 1.10.2017. 

 

 

Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee käräjäoikeus-

lain säännökset huomioiden kaksi käräjäoikeuden lautamiestä 1.10.2017 

alkaen kunnes uudet lautamiehet aloittavat tehtävässään vuonna 2021. 

Aiemmin valitut lautamiehet jatkavat toimikauttaan 30.9.2017 asti. 

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 

 

__________________________________________________ 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

 

Kvalt 35 § 

 

Ehdotus: Kunnanvaltuusto valitsee käräjäoikeuslain säännökset huomioiden kaksi 

käräjäoikeuden lautamiestä 1.10.2017 alkaen kunnes uudet lautamiehet 

aloittavat tehtävässään vuonna 2021. Aiemmin valitut lautamiehet 

jatkavat toimikauttaan 30.9.2017 asti. 

 

 

Päätös:  Kunnanvaltuusto valitsi käräjäoikeuden lautamiehiksi: 

 

  Erkki Halkivaha 

  Ville Prusila 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

 

Lounais-Suomen poliisin neuvottelukunnan jäsenten vaali valtuustokaudeksi 

2017–2021 
 

Khall  98 §/12.6.2017 Valtioneuvosto on poliisilaitoksen toimialueita koskevalla asetuksella 

määritellyt 1.1.2014 toimintansa aloittavien uusien poliisilaitosten 

toimialueet ja nimet. Poliisin hallinnosta annetun asetuksen 13 §:n 

mukaan Poliisihallitus vahvistaa poliisin neuvottelukuntien jäsenten 

määrän. Em. säännöksen nojalla Poliisihallitus on päättänyt vahvistaa 

uusien poliisilaitosten poliisin neuvottelukuntien jäsenmäärät 1.1.2014 

lukien. Lounais-Suomen poliisilaitoksen alueella jäsenmäärä on 51. 

 

 Lounais-Suomen poliisilaitos pyytää kuntia nimeämään yhden edustajan 

ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen Lounais-Suomen poliisin 

neuvottelukuntaan. 

 

 

 

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se valitsee yhden edustajan ja 

varajäsenen vuosiksi 2017–2021 Lounais-Suomen poliisilaitoksen neu-

vottelukuntaan. 

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 

 

__________________________________________________ 

 

Kvalt 36 § 

 

Ehdotus: Kunnanvaltuusto valitsee yhden edustajan ja varajäsenen vuosiksi 2017–

2021 Lounais-Suomen poliisilaitoksen neuvottelukuntaan. 

 

 

Päätös: Kunnanvaltuusto valitsi Lounais-Suomen poliisilaitoksen neuvottelu-

kuntaan edustajaksi Matti Lankisen ja varajäseneksi Pekka Markulan.
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

 

Varsinais-Suomen liiton edustajainkokouksen edustajan 

valinta  
 

Khall  103 §/12.6.2017 Varsinais-Suomen liiton kuntayhtymän perussopimuksen 8 §:n mukaan 

edustajainkokous valitsee jäsenkuntia edustavat maakuntavaltuuston 

jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. 

 

Perussopimuksen 9 §:n mukaan edustajainkokous valitsee maakunta-

valtuustoon jäsenet kuntavaaleja edeltävän kalenterivuoden lopun 

väkiluvun perusteella siten, että kullakin jäsenkunnalla on yksi jäsen 

jokaista alkavaa viittätuhatta asukasta kohden, kuitenkin enintään 30 % 

rajoittamattomasta kokonaisjäsenmäärästä. Kullekin edustajalle valitaan 

henkilökohtainen varaedustaja. 

 

Maakuntavaltuuston jäsenet ja varajäsenet valitaan jäsenkuntien 

valtuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi. 

 

Maakuntavaltuuston jäsenten tulee olla jäsenkuntien valtuutettuja ja 

maakuntavaltuustossa edustettuina olevien ryhmien ääniosuuksien tulee 

valittaessa vastata jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri 

ryhmien kuntavaaleissa saamaa ääniosuutta maakunnan alueella 

vaaleissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti. 

 

Perussopimuksen 4 §:n mukaan jäsenkunnat valitsevat edustajat 

edustajainkokoukseen kuntavaaleja edeltävän kalenterivuoden lopun 

väkiluvun perusteella siten, että kullakin jäsenkunnalla on yksi edustaja 

jokaista alkavaa viittätuhatta asukasta kohti, kuitenkin enintään viisi 

edustajaa. 

 

Edustajainkokouksessa kunnalla on yksi ääni väestökirjalain mukaan 

laskettavan, edustajainkokousta edeltävän kalenterivuoden tammikuun 1. 

päivän väkiluvun alkavaa viittätuhatta asukasta kohti. Kunnan äänimäärä 

jakaantuu saapuvilla olevien edustajien kesken tasan. 

 

Edustajan ja varaedustajan on oltava jäsenkuntien valtuutettuja. 

 

Perussopimuksen 5 §:n mukaan edustajainkokous pidetään 

kunnallisvaalien jälkeen vuoden maaliskuun loppuun mennessä. 

Maakuntahallitus päättää edustajainkokouksen ajasta ja paikasta. 

 

 

Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee edustajan ja 

varaedustajan Varsinais-Suomen liiton edustajainkokoukseen. 

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

 

_________________________________________________ 

 

Kvalt 37 § 

 

Ehdotus: Kunnanvaltuusto valitsee edustajan ja varaedustajan Varsinais-Suomen 

liiton edustajainkokoukseen. 

 

 

Päätös: Kunnanvaltuusto valitsi Varsinais-Suomen liiton edustajainkokoukseen 

edustajaksi Tapio Pajulan ja varaedustajaksi Ilkka Tuomiston. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

 

Edustaja Loimaan sivistysvaliokuntaan 
 

Khall 104 §/12.6.2017 Loimaan kaupungin ja Oripään kunnan välisessä koulusopimuksessa 

sopimuksen kohdassa 4 sovittiin, että Oripään kunnalla on oikeus 

lähettää edustajansa Loimaan koulutuslautakuntaan niiden asioiden 

yhteydessä, jotka koskevat Alastaron yläastetta. 

Nyttemmin koulutuslautakunnan tehtävien hoito kuuluu sivistys-

valiokunnalle. 

 

 

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se valitsee edustajan ja 

tälle henkilökohtaisen varaedustajan Loimaan sivistysvaliokuntaan 

toimikaudeksi 2017–2021. 

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 

 

__________________________________________________ 

 

 

Kvalt 38 § 

 

Ehdotus: Kunnanvaltuusto valitsee edustajan ja tälle henkilökohtaisen 

varaedustajan Loimaan sivistysvaliokuntaan toimikaudeksi 2017–2021. 

 

 

Päätös: Kunnanvaltuusto valitsi Loimaan sivistysvaliokuntaan edustajaksi 

Tapani Pukkilan ja varaedustajaksi Pekka Markulan. 

 


