ORIPÄÄN KUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA

Kunnanvaltuusto
Kokousaika

15.8.2016 kello 18.00 – 18.20

Kokouspaikka

kunnantalo, valtuustosali

Nro

Sivu

3/2016

30

Läsnä
Halkivaha, Erkki
Isotalo, Päivi
Jokinen, Olli varavaltuutettu Kari Kolari
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

21 – 25

sivut

30 – 37

Pöytäkirjan allekirjoitus
ja varmennus

Pöytäkirja on tarkastettu

Päivi Kössi
puheenjohtaja
Oripäässä 22.8.2016

Pekka Markula
Pöytäkirja on pidetty ylei- Oripäässä 23.8.2016
sesti nähtävänä
Pöytäkirjanpitäjä

Pekka Paju
pöytäkirjanpitäjä

Pertti Liinoja

Pekka Paju
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kvalt 21 §

Valtuuston työjärjestyksen 4 §:n mukaan suoritetaan nimenhuuto.
Kokouskutsu on lähetetty valtuutetuille 9.8.2016. Kokouskuulutus on
julkaistu kunnan ilmoitustaululla 9.8.2016 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 22 §

Kunnanvaltuuston
työjärjestyksen
mukaan
pöytäkirjantarkastajaa ja sovitaan tarkastusajasta.

Ehdotus:

Pöytäkirjantarkastus suoritetaan maanantaina 22.8.2016 klo 9.00.
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pertti Liinoja ja Pekka Markula.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

valitaan

kaksi
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Valtuutettujen määrä 1.6.2017 alkaen
Khall 83 §

Valmistelija: Pekka Paju vt. kunnanjohtaja
Uusi kuntalaki (410/2015) tuli voimaan 1.5.2015. Toimielimiä,
johtamista, luottamushenkilöitä ja päätöksenteko- ja
hallintomenettelyä koskevia säännöksiä sovelletaan kuitenkin vasta
valtuustokauden vaihtuessa 1.6.2017 alkaen.
Kuntalain 14 §:n mukaan kunnassa on valtuusto, joka vastaa
kunnan toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää kunnan päätösvaltaa.
Valtuusto päättää:
1) kuntastrategiasta;
2) hallintosäännöstä;
3) talousarviosta ja taloussuunnitelmasta;
4) omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta;
5) liikelaitokselle asetettavista toiminnan ja talouden tavoitteista;
6) varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteista;
7) sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista;
8) palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä
perusteista;
9) takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen
velasta;
10) jäsenten valitsemisesta toimielimiin, jollei jäljempänä toisin
säädetä;
11) luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista;
12) tilintarkastajien valitsemisesta;
13) tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta;
14) muista valtuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä
asioista.
Kuntalain 16 §:n mukaan valtuutettujen lukumäärästä päättää
valtuusto. Valtuutettuja valitaan pariton lukumäärä.
Laissa on säädetty valtuutettujen vähimmäismäärät. Oripään osalta
vähimmäismäärä on 13 valtuutettua (alle 5000 asukasta).
Valtuutetuille valitaan kuntalain 17 §:n mukaan varavaltuutettuja
jokaisen kuntavaaleissa esiintyneen vaaliliiton, puolueen ja
yhteislistan ensimmäisistä valitsematta jääneistä ehdokkaista sama
määrä kuin valtuutettuja, kuitenkin vähintään kaksi.
Uusi sääntelytapa antaa kunnille mahdollisuuden sopeuttaa
valtuuston koko kunnan muuhun toimielinrakenteeseen (lautakunnat/
valiokunnat) ja johtamisjärjestelmään. Jos kunta haluaa suuremman
valtuuston kuin kuntalain minimikoko, on siitä ilmoitettava
oikeusministeriölle vuoden 2016 loppuun mennessä.
Kunnan pakollisia toimielimiä valtuuston ohella ovat kunnanhallitus ja
tarkastuslautakunta (Kuntalaki 30 §). Lisäksi vaalilain (714/1998) 13
§:n mukaan kunnassa on oltava keskusvaalilautakunta.
Kunnanhallituksen tehtävät on määrätty kuntalain 39 §:ssä ja
tarkastuslautakunnan tehtävät kuntalain 121 §:ssä.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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Kuntalain mukaisten pakollisten toimielimien lisäksi kuntalain 26 - 28
§:ien mukaisia vaikuttamistoimielimiä ovat nuorisovaltuusto,
vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto.
Kunnat arvioivat itse organisaation ja johtamisjärjestelmän
muutostarpeet. Luontevia ajankohta mahdollisten toimintamallien
muutoksille on valtuustokauden vaihtuessa 1.6.2017.
Valtuuston on valittava kunnanhallituksen, tarkastuslautakunnan
sekä muiden lautakuntien tai valiokuntien jäsenet valtuustokauden
alussa kesäkuussa 2017 pidettävässä valtuuston kokouksessa
(Kuntalaki 32 §).
Kuntalaki sisältää yleisluonteiset säännökset siitä, miten kuntien
hallinto järjestetään. Valtuusto määrittää itse luottamushenkilö- ja
henkilöstöorganisaation rakenteestaan sekä toimielimistään,
toimivallasta ja tehtävistä eri toimielinten ja toimijoiden kesken sekä
muista hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä asioista
hallintosäännössä.
Valtuusto voi kuntalain 30 §:n mukaan asettaa lautakuntia, tai niiden
sijasta toimivia valiokuntia, sekä johtokuntia ja jaostoja. Kuntalaki ei
siis sääntele, mitä muita toimielimiä tai kuinka monta niitä kunnassa
on oltava. Erityislainsäädäntö voi määrätä, että tiettyä tehtävää
varten on perustettava kunnallinen viranomainen. Kunta voi tällöinkin
päättää, mikä toimielin tehtävästä huolehtii. Kuntien
ympäristönsuojelusta annetun lain mukaan viranomaistehtävät hoitaa
kunnan määräämä toimielin, jona ei voi kuitenkaan toimia
kunnanhallitus.
Kuntalain 90 §:n mukaan kunnassa on oltava yksi hallintosääntö,
joka sisältää määräykset hallinnon ja toiminnan järjestämiseen,
päätöksenteko- ja hallintomenettelyyn sekä valtuuston toimintaan
liittyvistä asioista.
Valtuuston kokouksessa 20.6.2016 Oripään Perus Suomalaisten
valtuustoryhmä jätti valtuustoaloitteen koskien valtuutettujen määrää
valittavassa valtuustossa. Aloitteessa esitetään, että valtuutettujen määrä
pidettäisiin nykyisessä seitsemässätoista.
Ehdotus:

Kunnanhallitus esittää valtuutettujen lukumäärän valtuuston
päätettäväksi. Päätöksen mukainen lukumäärä on voimassa seuraavan
valtuustokauden 1.6.2017 alusta.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin

Kvalt 23 §
Ehdotus:

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

Valtuusto päättää valtuutettujen lukumäärän valtuustokauden 1.6.2017
alusta alkaen.
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Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

Valtuusto päätti Kari Kolarin esittämänä ja Hannele Rouhiaisen
kannattaman yksimielisesti pitää valtuutettujen lukumäärän nykyisenä
17 valtuutettuna.
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Luottamushenkilömuutokset
Khall 86 §

Valmistelija: Pekka Paju vt. kunnanjohtaja
Kunnanhallituksen puheenjohtaja Heikki Mäkinen pyytää eroa
kunnanhallituksen jäsenyydestä ja siten myös kunnanhallituksen
puheenjohtajan tehtävistä muuttuneiden työtehtäviensä vuoksi.
Olli Jokinen pyytää eroa kunnallisista luottamustehtävistään
paikkakunnalta muuton vuoksi.

Ehdotus:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle:
1. Valtuusto myöntää Heikki Mäkiselle eron kunnanhallituksen
jäsenyydestä.
2. Valtuusto myöntää Olli Jokiselle eron kunnallisista
luottamustehtävistä.
3. Valtuusto valitsee jäsenen kunnanhallitukseen.
4. Valtuusto valitsee kunnanhallituksen puheenjohtajan.
5. Valtuusto toteaa, että Olli Jokisen tilalle valtuutetuksi jäljellä olevaksi
loppukaudeksi tulee Kari Kolari.
6. Valtuusto valitsee jäsenen sosiaalilautakuntaan Olli Jokisen tilalle.
7. Valtuusto valitsee jäsenen Olli Jokisen tilalle Auranlaakson
kansalaisopiston johtokuntaan.
8. Valtuusto valitsee varajäsenen tekniseen lautakuntaan Olli Jokisen
tilalle.
9. Valtuusto valitsee keskusvaalilautakunnan varajäsenen Olli Jokisen
tilalle.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin

Kvalt 24 §
Ehdotus:

Valtuusto
1. myöntää Heikki Mäkiselle eron kunnanhallituksen jäsenyydestä.
2. valitsee jäsenen kunnanhallitukseen.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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3. valitsee kunnanhallituksen puheenjohtajan.
4. myöntää Olli Jokiselle eron kunnallisista luottamustehtävistä.
5. toteaa, että Olli Jokisen tilalle valtuutetuksi jäljellä olevaksi
loppukaudeksi tulee Kari Kolari.
6. valitsee jäsenen sosiaalilautakuntaan Olli Jokisen tilalle.
7. valitsee jäsenen Olli Jokisen tilalle Auranlaakson kansalaisopiston
johtokuntaan.
8. valitsee varajäsenen tekniseen lautakuntaan Olli Jokisen tilalle.
9. valitsee keskusvaalilautakunnan varajäsenen Olli Jokisen tilalle.
Päätös:

Valtuusto päätti yksimielisesti:
1.
2.
3.
4.
5.

myöntää Heikki Mäkiselle eron kunnanhallituksen jäsenyydestä.
valita Pekka Markulan kunnanhallituksen jäseneksi.
valita Hannele Rouhiaisen kunnanhallituksen puheenjohtajaksi.
myöntää Olli Jokiselle eron kunnallisista luottamustehtävistä.
todeta, että Olli Jokisen tilalle valtuutetuksi jäljellä olevaksi
loppukaudeksi tulee Perussuomalaisten ensimmäinen varavaltuutettu
Kari Kolari.
6. valita sosiaalilautakuntaan Olli Jokisen tilalle Asmo Mikkolan ja
Asmo Mikkolan tilalle sosiaalilautakunnan varajäseneksi Satu
Mikkolan.
7. valita Tero Kuosan Olli Jokisen tilalle Auranlaakson
kansalaisopiston johtokuntaan.
8. valita Maija Huhdan varajäseneksi tekniseen lautakuntaan Olli
Jokisen tilalle.
9. valita Tero Kuosan keskusvaalilautakunnan varajäseneksi Olli
Jokisen tilalle.
10. valita kunnanhallituksen jäseneksi valitun Pekka Markulan tilalle
valtuuston 1. varapuheenjohtajaksi Anne-Mari Kaarton.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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Hyvinvointikertomus
Khall 88 §

Valmistelija: Pekka Paju vt. kunnanjohtaja
Terveydenhuoltolain 12 §:n mukaan kunnan on seurattava asukkaittensa
terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin sekä kunnan palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla
vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin. Kuntalaisten terveydestä ja
hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava
valtuustolle vuosittain, minkä lisäksi valtuustolle on kerran
valtuustokaudessa valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus. Kunnan
on strategisessa suunnittelussaan asetettava paikallisiin olosuhteisiin ja
tarpeisiin perustuvat terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tavoitteet,
määriteltävä niitä tukevat toimenpiteet ja käytettävä näiden perustana
kuntakohtaisia hyvinvointi- ja terveysosoittimia.
Hyvinvointikertomus liitteenä.

Ehdotus:

Kunnanhallitus lähettää hyvinvointikertomuksen kunnanvaltuuston
hyväksyttäväksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin

Kvalt 25 §

Ehdotus:

Valtuusto hyväksyy esitetyn hyvinvointikertomuksen.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

