ORIPÄÄN KUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA

Kunnanvaltuusto
Kokousaika

20.6.2016 kello 18.00 – 18.40

Kokouspaikka

kunnantalo, valtuustosali

Nro

Sivu

2/2016

17

Läsnä
Halkivaha, Erkki
Isotalo, Päivi
Jokinen, Olli
Juhala-Nuutila, Moonica
Kaarto, Anne-Mari
Kankare, Tarmo
Kulmanen, Matti varavaltuutettu Kalevi Mäntysaari
Kuosa, Tero
Kössi, Päivi
Lehtonen, Jukka
Leppämäki, Mauri
Liinoja, Pertti
Markula, Pekka
Mäkinen, Heikki
Ojanperä, Taru
Rouhiainen, Hannele
Vainionmaa, Reijo
Paju Pekka, pöytäkirjanpitäjä

Puheenjohtaja

Kössi Päivi

Pöytäkirjanpitäjä

Paju Pekka

Asiat

pykälät

10 – 20

sivut

17 – 29

Pöytäkirjan allekirjoitus
ja varmennus

Pöytäkirja on tarkastettu

Päivi Kössi
puheenjohtaja
Oripäässä 27.6.2016

Tarmo Kankare
Pöytäkirja on pidetty ylei- Oripäässä 28.6.2016
sesti nähtävänä
Pöytäkirjanpitäjä

Pekka Paju
pöytäkirjanpitäjä

Tero Kuosa

Pekka Paju

ORIPÄÄN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kunnanvaltuusto

20.6.2016
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_______________________________________________________________________________________

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kvalt 10 §

Valtuuston työjärjestyksen 4 §:n mukaan suoritetaan nimenhuuto.
Kokouskutsu on lähetetty valtuutetuille 14.6.2016. Kokouskuulutus on
julkaistu kunnan ilmoitustaululla 14.6.2016 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 11 §

Kunnanvaltuuston
työjärjestyksen
mukaan
pöytäkirjantarkastajaa ja sovitaan tarkastusajasta.

Ehdotus:

Pöytäkirjantarkastus suoritetaan maanantaina 27.6.2016 klo 9.00.
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tarmo Kankare ja Tero Kuosa

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

valitaan

kaksi

ORIPÄÄN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kunnanvaltuusto

20.6.2016
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Tonttitarjous
Khall 56 §/16.5.2016

Valmistelija: Pekka Paju vt. kunnanjohtaja
Asemakaavan korttelin 87 mukaisesta tilan Pruukka, kiinteistötunnus
561-404-10-146 561-404-4-146*, määräalasta on tehty ostotarjous
suuruudeltaan 10 500 euroa. Määräala on suuruudeltaan noin 10800 m2
ja
on
kaavoitettu
ympäristö-häiriöitä
aiheuttamattomien
teollisuusrakennusten kortteli-alueeksi. Tarjous edellyttää, että alue
myydään lohkottuna. Kiinteistölle on tarkoitus rakentaa halli (hallit)
raskaan kaluston huolto-, korjaus- ja pesutöitä varten. Kiinteistöllä on
rasitteena kunnan runkovesijohto, joka osaltaan rajoittaa koko alueen
käyttöä.
Tarjous ja karttaote liitteenä.

Ehdotus:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että korttelin 87 muodostama
määräalue myydään H. Hurmerinta Oy:lle 10500 euron kauppahinnasta.
Alueen lohkominen tehdään myyjän toimesta ja kustannuksella.
Ostaja sitoutuu vähintään 500 m2 rakentamiseen kunnan yleisten myyntiehtojen mukaisesti. Muilta osin kaupassa noudatetaan valtuuston
hyväksymiä tonttien yleisiä myyntiehtoja.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

*virheellinen kiinteistötunnus korjattu 14.7.2016 oikeaksi
__________________________________________________
Kvalt 12 §
Ehdotus:

Kunnanvaltuusto hyväksyy kunnanhallituksen esityksen.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

ORIPÄÄN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kunnanvaltuusto

20.6.2016
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Valtuustoaloitteet
Khall § 35/14.3.2016

Valmistelija: Pekka Paju vt. kunnanjohtaja
Oripään kunnanvaltuuston työjärjestyksen mukaan kokouskutsussa
mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen on valtuustoryhmällä ja
valtuutetulla oikeus tehdä ki rj al l i si a aloitteita kunnan toimintaa ja
hallintoa koskevista asioista.
Kunnanhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä
esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja
kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen
vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on
ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty.
Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.
Vuoden 2015 aikana tehtiin yksi valtuustoaloite.

Ehdotus:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että vuoden 2015 aikana on tehty
yksi valtuustoaloite, joka koski tuulivoimalan ja lähimmän asunnon
välistä minimietisyyttä. Asian käsittely on kesken ja tekninen lautakunta
käsittelee aloitetta kokouksessaan 17.3.2016.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

__________________________________________________
Kvalt 13 §
Ehdotus:

Kunnanvaltuusto merkitsee tietoonsa saatetuksi aloitteen
käsittelytilanteen.

Päätös:

Hyväksyttiin

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

ORIPÄÄN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kunnanvaltuusto

20.6.2016
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Tilinpäätös
Khall 43 §

Valmistelija: Pekka Paju vt. kunnanjohtaja
Vuosikate oli 425 910 euroa ja tilikauden ylijäämä oli 186 167 euroa.
Poistot olivat 376 880 euroa ja investoinnit 660 188 euroa.
Toimintakulut laskivat edellisestä vuodesta 3,4 % ja toimintatuotot
nousivat 4,9 %.
Verotulot lisääntyivät 4,4 % ja valtionosuudet vähentyivät 1,2 %.
Lainamäärä oli vuoden päättyessä 2 382 euroa/asukas.
Liite: Vuoden 2015 tilinpäätös

Ehdotus:

1) Kunnanhallitus allekirjoittaa tilinpäätöksen ja jättää tilintarkastajan
tarkastettavaksi.
2) Saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen
edelleen valtuuston käsiteltäväksi
3) Ehdottaa, että tilikauden ylijäämä 186 167 euroa siirretään edellisten
tilikausien ylijäämiin.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

__________________________________________________
Tark.ltk 24.5.2016/4 §

Kuntalain mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on
saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan vuoden
kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma,
tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja
toimintakertomus.
Kuntalain mukaan tilintarkastajan on annettava valtuustolle kultakin
tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset.
Kertomuksessa on esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko
toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen
johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus.
Hyväksyessään tilinpäätöksen valtuusto päättää vastuuvapaudesta
tilivelvollisille.
Kunnanhallitus on allekirjoittanut vuoden 2015 tilinpäätöksen 11.4.2016
pitämässään kokouksessa.
Tilivuotta 2015 koskeva tilintarkastus suoritetaan päätökseen 23.5.2016.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

ORIPÄÄN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kunnanvaltuusto

20.6.2016
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Tilintarkastuskertomus 2015 on liitteenä.
Ehdotus:

Tarkastuslautakunta
1) saattaa tilintarkastuskertomuksen tilivuodelta 2015
kunnanvaltuustolle tiedoksi ja
2) esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2015 tilinpäätös hyväksytään
ja kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja
tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus
tilikaudelta 1.1. – 31.12.2015

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjamerkintä:

Eija Koski ei esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn teknisen
lautakunnan osalta.
__________________________________________________
Kvalt 14 §
Ehdotus tark.ltk:

Kunnanvaltuusto
1. merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedoksi,
2. hyväksyy vuoden 2015 tilinpäätöksen ja myöntää kunnan hallintoa ja
taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville
viranhaltijoille vastuuvapauden tilikaudelta1.1.–31.12.2015.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

Hyväksyttiin.

ORIPÄÄN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu
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Arviointikertomus vuodelta 2015
Tark.ltk 24.5.2016/5 §

Kuntalain mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston
päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä
arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset tavoitteet ja
taloudelliset tavoitteet toteutuneet.
Valtuusto asettaa kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet
hyväksyessään kuntalain mukaisesti talousarvion ja -suunnitelman.
Hallituksen tehtävänä on johtaa kunnan hallintoa. Hallituksen on
toimintakertomuksessa esitettävä selvitys valtuuston asettamien
toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta.
Toimintakertomuksen,
tilinpäätösasiakirjojen,
tilivelvollisten
viranomaisten antamien selvitysten, päätöksenteon ja muulla tavoin
tapahtuneen toiminnan seuraamisen perusteella tarkastuslautakunta
esittää valtuustolle arvionsa siitä, ovatko sen asettamat toiminnalliset ja
taloudelliset tavoitteet toteutuneet.
Tarkastuslautakunta raportoi valtuustolle arviointityönsä tuloksista
arviointikertomuksessa. Arviointikertomus on erillinen ja itsenäinen
asiakirja, jolla lautakunta osoittaa suorittaneensa lakisääteisen
arviointitehtävänsä.
Luonnos arviointikertomukseksi vuodelta 2015 on esityslistan liitteenä.

Ehdotus:

Tarkastuslautakunta allekirjoittaa vuoden 2015 arviointikertomuksen ja
esittää sen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi.

Päätös:

Tarkastuslautakunta allekirjoitti vuoden 2015 arviointikertomuksen ja
esitti sen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi..

Pöytäkirjamerkintä:

Eija Koski ei esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn teknisen
lautakunnan osalta.

_________________________________
Kvalt 15 §
Ehdotus tark.ltk:

Kunnanvaltuusto käsittelee arviointikertomuksen ja merkitsee sen
tiedokseen.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

ORIPÄÄN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kunnanvaltuusto
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Hallintosäännön päivitys
Khall 68 §/13.6.2016

Valmistelija: Pekka Paju vt. kunnanjohtaja
Hallintosääntöön tulee tehdä muutoksia muuttuneen lainsäädännön ja
kunnan omien päätösten johdosta.

Ehdotus:

Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle liitteen mukaiset korjaukset ja
muutokset tehtäväksi hallintosääntöön.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

_______________________________________________
Kvalt 16 §
Ehdotus:

Kunnanvaltuusto hyväksyy liitteen mukaiset korjaukset ja muutokset
tehtäväksi hallintosääntöön.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

ORIPÄÄN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kunnanvaltuusto

20.6.2016
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Määräalan myynti tilasta Laaksola
Khall 70 §/13.6.2016

Valmistelija: Pekka Paju vt. kunnanjohtaja
Tila Laaksola, 561-404-4-43, on Hirvikosken tien kahteen kolmion
muotoiseen osaan jakama noin 3100 m2 suuruinen tila. Kiinteistön 561404-4-42 omistajat ovat tarjoutuneet ostamaan kiinteistöönsä rajoittuvan
noin 1600 m2 määräalan 1000 eurolla.
Karttaliite.

Ehdotus:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kunta myy Jani ja Petri
Tammiselle karttaliitteen osoittaman määräalan tilasta Laaksola,
kiinteistörekisteritunnus 561-404-4-43, 1000 euron kauppahinnasta.
Ostaja vastaa lohkomiskuluista.

Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
________________________________________________
Kvalt 17 §
Ehdotus:

Kunnanvaltuusto päättää, että kunta myy Jani ja Petri Tammiselle
karttaliitteen osoittaman määräalan tilasta Laaksola, kiinteistörekisteritunnus 561-404-4-43, 1000 euron kauppahinnasta.
Ostaja vastaa lohkomiskuluista.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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Maakunnallisen itsehallinnon valmistelu ja sote-uudistuksen
valmisteluorganisaatio
Khall 72 §/13.6.2016

Valmistelija: Pekka Paju vt. kunnanjohtaja
Maan hallitus on päässyt yksimielisyyteen maakuntahallintoa koskevan
uudistuksen suuntaviivoista. Soten osalta valmistelua on VarsinaisSuomessa johdettu Turun kaupungin palkkaaman muutosjohtaja,
valtiotieteen tohtori, Antti Parpon toimesta. Muilta osin uudistusvalmistelua on tehty maakunnan liitossa maakuntajohtajan vetämänä.
Kaksihaaraisesta työjaosta on sovittu Varsinais- Suomen kuntakokouksessa 14.1.2016.
Uudistuksen valmistelusta ei voimassa olevan lainsäädännön mukaan
millään toimielimellä ole toimivaltaa, paitsi että jokainen kunta voi
päättää kyseisistä asioista omalta osaltaan. Valmistelun on siis
perustuttava yhteisymmärrykseen. Maakuntahallitus on asettanut
sosiaali- ja terveydenhuollon sekä muun maakuntauudistuksen poliittisen
ohjausryhmän.
Varsinais-Suomessa
maakuntauudistuksen
valmistelussa
soteuudistuksen valmistelu on erillinen osakokonaisuutensa. Kuntien ja
Varsinais-Suomen liiton kanssa on yhteisesti sovittu, että soteuudistuksen valmistelu toteutetaan kuntavetoisesti. Kuntavetoiseen
valmisteluun on päädytty, koska toistaiseksi sosiaali- ja terveydenhuollon
järjestämisvastuu on kunnilla, ja lukumääräisesti suurin osa sosiaali- ja
terveyspalvelujen henkilöstöstä on kunnissa.
Sote-uudistuksen valmistelua koordinoi muutosjohtaja. Muutosjohtajan
virka on perustettu Turun kaupungin konsernihallintoon ja Turku vastaa
kustannuksista tältä osin. Sote-uudistuksen valmistelutyöhön pyydetään
nimeämään henkilöitä kunnista, kuntayhtymistä ja muista julkisista
organisaatioista. Sote-uudistuksen valmistelu esitetään käynnistettävän
projektisuunnitelmalla, jossa kuvataan valmistelun periaatteet ja
tavoitteet, valmisteluorganisaatio sekä karkea alustava valmistelun
aikataulu.
Viitemateriaali: Saatekirje, Varsinais-Suomen kuntakokouksen kokouspöytäkirja 26.5.2016, maakunnallisen itsehallinnon valmistelun tilannekatsaus, Varsinais-Suomen sote-valmistelun projektisuunnitelma,
Maakuntahallituksen päätökset 2 kpl

Ehdotus:

Kunnanhallitus päättää:
1. Merkitä tiedoksi maakunnallisen itsehallinnon valmistelun
tilannekatsauksen.
2. Hyväksyä sote-uudistuksen käynnistämispäätöksen,
projektisuunnitelman ja valmisteluorganisaatiorakenteen.
3. Hyväksyä, että kaikki kunnissa tai kuntayhtymissä valmisteltavat
maakunnallisen tason sote-uudistukseen vaikuttavat asiat käsitellään

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

ORIPÄÄN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kunnanvaltuusto

20.6.2016
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jatkossa sote-uudistuksen valmisteluorganisaatiossa. Yhteyshenkilönä
toimii muutosjohtaja Antti Parpo.
Muutettu ehdotus:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto päättää:
1. Merkitä tiedoksi maakunnallisen itsehallinnon valmistelun
tilannekatsauksen.
2. Hyväksyä sote-uudistuksen käynnistämispäätöksen,
projektisuunnitelman ja valmisteluorganisaatiorakenteen.
3. Hyväksyä, että kaikki kunnissa tai kuntayhtymissä valmisteltavat
maakunnallisen tason sote-uudistukseen vaikuttavat asiat käsitellään
jatkossa sote-uudistuksen valmisteluorganisaatiossa. Yhteyshenkilönä
toimii muutosjohtaja Antti Parpo.

Päätös:
Muutettu ehdotus hyväksyttiin.
___________________________________________________
Kvalt 18 §
Ehdotus:

Kunnanvaltuusto päättää:
1. Merkitä tiedoksi maakunnallisen itsehallinnon valmistelun
tilannekatsauksen,
2. Hyväksyä sote-uudistuksen käynnistämispäätöksen, projektisuunnitelman ja valmisteluorganisaatiorakenteen,
3. Hyväksyä, että kaikki kunnissa tai kuntayhtymissä valmisteltavat
maakunnallisen tason sote-uudistukseen vaikuttavat asiat käsitellään
jatkossa sote-uudistuksen valmisteluorganisaatiossa.
Yhteyshenkilönä toimii muutosjohtaja Antti Parpo.
Liitteenä
saatekirje,
Varsinais-Suomen
kuntakokouksen
kokouspöytäkirja
26.5.2016,
maakunnallisen
itsehallinnon
valmistelun tilannekatsaus, Varsinais-Suomen sote-valmistelun
projektisuunnitelma, Maakuntahallituksen päätökset 2 kpl

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

Hyväksyttiin.

ORIPÄÄN KUNTA

Kokouspäivämäärä
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Kunnan osallistuminen OKRA-maatalousnäyttelyyn
Khall 75 § /13.6.2016

Valmistelija: Heikki Mäkinen, markkinointityöryhmän puheenjohtaja
Kunta osallistuu OKRA-maatalousnäyttelyyn 6.-9.7.2016 aikaisempia
vuosia näyttävämmällä osastolla. Kunnan osastolle on tulossa mm.
lapsille polkutraktorirata selfievarikkoineen.
Myös kunnan tonttimarkkinointi on OKRA-osastolla tärkeässä osassa.
Markkinointityöryhmä on suunnitellut tonttimarkkinoinnin vauhdittajaksi tonttiarvontaa. Tarkoituksena on arpoa kunakin näyttelypäivänä
yksi omakotitalotontti Oripäänkankaalta Korven asuntoalueelta.
Liitteenä olevat tonttien arvonta- ja luovutusehdot tulee saattaa
kunnanvaltuuston hyväksyttäviksi.

Ehdotus:

Kunnanhallitus päättää toteuttaa OKRA-maatalousnäyttelyssä markkinointityöryhmän suunnitteleman tonttiarvonnan sekä esittää tonttien
arvonta- ja luovutusehdot kunnanvaltuuston hyväksyttäviksi.

Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
__________________________________________________
Kvalt 19 §
Ehdotus:

Kunnanvaltuusto hyväksyy tonttien arvonta- ja luovutusehdot.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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Muut asiat
Kvalt 20 §

Oripään PerusSuomalaisten valtuustoryhmä jätti
valtuustoaloitteen koskien valtuutettujen määrää valittavassa
valtuustossa.
Valtuutetuille ja kunnan viranhaltijoille jätettiin vetoomus, jossa oltiin
huolissaan oppimis- ja koulurauhasta Oripään alakoulussa.
Vetoomuksen allekirjoittajina on 2008 syntyneiden lasten vanhempia.
Jukka Lehtonen tiedusteli keskustan hyötyjätepisteen toiminnasta.
Kalevi Mäntysaari ja Heikki Mäkinen kommentoivat
kunnanjohtajakeskustelua.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

