.

ORIPÄÄN KUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA

Kunnanhallitus

Kokousaika

10.4.2017 kello 18.00–20.18

Kokouspaikka

kunnantalo

Nro

Sivu

4/2017

50

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.
Jukka Lehtonen, valt. II vpj.
Pekka Paju, esittelijä, poissa § 49 käsittelyn ajan 18.01- 18.28
Mika Virtanen, asiantuntija, poistui 18.27
Tarja Jumppanen, pöytäkirjanpitäjä

Puheenjohtaja

Hannele Rouhiainen

Pöytäkirjanpitäjä

Tarja Jumppanen

Asiat

pykälät

47–60

sivut

50–66

Pöytäkirjan allekirjoitus
ja varmennus

Pöytäkirja on tarkastettu

Hannele Rouhiainen
puheenjohtaja
Oripäässä 10.4.2017

Matti Kulmanen
Pöytäkirja on pidetty ylei- Oripäässä 18.4.2017
sesti nähtävänä
Pöytäkirjanpitäjä

Tarja Jumppanen
pöytäkirjanpitäjä

Tero Kuosa

Tarja Jumppanen
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Khall 47 §

Kunnanhallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä
on saapuvilla kokouksessa. Kunnanhallituksen päätöksen mukaan kutsu
kunnanhallituksen jäsenille toimitetaan vähintään viisi päivää ennen kokousta. Mikäli jonkun tai joidenkin asioiden kiireellisyys niin vaatii, silloin se voidaan esittää puhelimitse.

Ehdotus:

Todetaan kunnanhallituksen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös:

Todettiin kunnanhallituksen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Pöytäkirjan tarkastaminen
Khall 48 §
Ehdotus:

Kunnanhallitus valitsee pöytäkirjantarkastajiksi vuorossa olevat.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Matti Kulmanen ja Tero Kuosa.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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Valtuustoaloite perhepäivähoitajille liikaa maksetun palkan takaisinperinnästä
Siv.ltk § 22/29.3.2017

Valmistelija: Mika Virtanen, sivistysjohtaja
Kunnanhallitus on lähettänyt perussuomalaisten valtuustoryhmän
aloitteen sivistyslautakunnan tiedoksi mahdollisia toimenpiteitä varten
(liite).
Neuvottelut perhepäivähoitajien ja heitä edustavan liiton edustajien
kanssa ovat kesken. Neuvotteluissa on työntekijöille tarjottu
kohtuullistamis-pakettia, jonka mukaan jokainen työntekijä maksaa 50
% liikaa saadusta palkastaan takaisin kunnalle. Korkoja ja kunnan
maksamia eläke-vakuutusmaksuja ei huomioitaisi laskelmassa. Jokaisen
seitsemän
perhe-päivähoitajan
kanssa
laaditaan
yksilöllinen,
maksimissaan viiden vuoden maksusuunnitelma. Neuvottelukunnalla on
tapaaminen 27.3.
Neuvotteluissa perhepäivähoitajien ja heitä edustavan liiton edustajien
kanssa on työntekijöille tarjottu kohtuullistamispakettia, jonka mukaan
jokainen työntekijä maksaa 50 % liikaa saadusta palkastaan takaisin
kunnalle. Korkoja ja kunnan maksamia eläkevakuutusmaksuja ei
huomioitaisi laskelmassa. Jokaisen seitsemän perhepäivähoitajan kanssa
laaditaan yksilöllinen, maksimissaan viiden vuoden maksusuunnitelma.

Ehdotus:

Lautakunta kirjaa asiat tiedokseen ja ehdottaa kunnanhallitukselle, että
takaisinperintään pyritään edelleen perusteluissa mainituilla ehdoilla.

Muutettu ehdotus:

Lautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle, että:
1. Jokainen perhepäivähoitaja, jolle on maksettu liikaa palkkaa, maksaa
50 % liikaa saadusta palkasta takaisin kunnalle.
2. Jokaisen asianomaisen perhepäivähoitajan kanssa laaditaan
yksilöllinen, maksimissaan 5 vuoden pituinen takaisinmaksusuunnitelma.
3. Korkoja ja kunnan maksamia eläkevakuutusmaksuja ei huomioida
takaisinmaksulaskelmissa. Liikaa maksetut ja takaisin perittävät
palkanosat ovat bruttosummia.

Päätös:

Muutettu ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietoja:

Mika Virtanen, sivistysjohtaja, puh. 040 7726 459fg

__________________________________________________

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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Khall 49 §
Ehdotus:

Sivistyslautakunta:
Kunnanhallitus päättää:
1. Jokainen perhepäivähoitaja, jolle on maksettu liikaa palkkaa, maksaa
50 % liikaa saadusta palkasta takaisin kunnalle.
2. Jokaisen asianomaisen perhepäivähoitajan kanssa laaditaan
yksilöllinen, maksimissaan 5 vuoden pituinen takaisinmaksusuunnitelma.
3. Korkoja ja kunnan maksamia eläkevakuutusmaksuja ei huomioida
takaisinmaksulaskelmissa. Liikaa maksetut ja takaisin perittävät
palkanosat ovat bruttosummia.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

Ehdotus hyväksyttiin.
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Valtuustoaloite neuvottelujen aloittamisesta koulusopimuksen purkamiseksi
Pöytyän kunnan kanssa
Khall 41 §/13.3.2017

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.

__________________________________________________

Khall 50 §

Valmistelija Pekka Paju, kunnanjohtaja
Pöytyän kunnanvaltuusto on kokouksessaan 3.4. päättänyt:
Riihikosken yhtenäiskoulu tulee muodostumaan kahdesta yksiköstä:
Auvaisten yksiköstä, jossa järjestetään 1 - 2 luokkalaisten opetus sekä

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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Riihikosken yksiköstä, jossa järjestetään 3 - 9 luokkalaisten opetus.
Riihikosken yksikköön tulevat sijoittumaan myös Oripään kunnan 7 - 9
luokkien oppilaat 1.8.2018 alkaen.
Hyväksyä Riihikosken yksikön päivitetyn tilaohjelman vaihtoehto 3
mukaisesti (vanhan koulun sisätilojen tehokas käyttö, vuosiluokat 3 - 9)
päivitetyn hankesuunnitelman ja kustannusarvion noin 8 miljoonaa euroa
(sisältää irtokalusteet ja av-lisän).
Riihikosken yksikön osalta rakennusurakan valmistelutoimet aloitetaan
välittömästi. Uuden Riihikosken yksikön tulisi olla käytössä syksyllä
2018.

Ehdotus:

Kunnanhallitus
merkitsee
tiedokseen
tilanteen
Riihikosken
yhtenäiskoulun rakentamisasiassa ja toteaa, ettei ole perusteita
neuvottelujen aloittamiseen koulusopimuksen purkamiseksi.

Asian käsittely:

Jäsen Liinoja ehdotti, että kunnanhallitus merkitsee tiedokseen tilanteen
Riihikosken yhtenäiskoulun rakentamisasiassa ja aloittaa neuvottelut
Oripään ja Pöytyän välisen koulusopimuksen purkamiseksi. Ehdotusta ei
kannatettu.

Päätös:

Kunnanhallitus
merkitsi
tiedokseen
tilanteen
Riihikosken
yhtenäiskoulun rakentamisasiassa ja totesi, ettei ole perusteita
neuvottelujen aloittamiseen koulusopimuksen purkamiseksi.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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Edustajan nimeäminen Auranmaa-säätiön hallitukseen
Khall 51 §

Valmistelija: Pekka Paju, kunnanjohtaja
Hallintosäännön 17 §:n 1.1. kohdan mukaan kunnanhallitus päättää kunnan edustajien valinnasta osakeyhtiöihin, säätiöihin tai muihin yhteisöihin, joissa kunta on osakkaana.
Auranmaa-säätiön tarkoituksena on sääntöjensä mukaan edistää ja tukea
Auran, Oripään ja Pöytyän kuntien muodostaman Auranmaan
talousalueen taloudellista ja kulttuurillista kehitystä koskevaa tutkimustyötä päämääränä alueen elinkeinopohjan laajentaminen, uusien työpaikkojen luominen sekä kulttuurielämän monipuolistaminen.
Auranmaa-säätiön sääntöjen mukaan säätiön hallitukseen kuuluu
seitsemän jäsentä, joista kolme edustaa alueen kuntia, kaksi alueen
pankkeja, yksi Auranmaan Nuorkauppakamaria ja yksi Auranmaan
yrittäjiä.
Vuorojärjestyksen mukaan Oripään kunta voi nimetä edustajansa
hallitukseen toimikaudeksi 2017–2018.
Hallituksen jäsenenä vuosina 2014–2015 toimi Sanna Kiertonen.

Ehdotus:

Kunnanhallitus valitsee Auranmaa-säätiön hallituksen jäsenen vuosiksi
2017–2018.

Päätös:

Kunnanhallitus valitsi Auranmaa-säätiön hallituksen jäseneksi Sanna
Kiertosen vuosiksi 2017–2018.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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Sosiaalijohtajan virka
Khall 52 §

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.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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Tilinpäätös
Khall 53 §

Valmistelija: Pekka Paju, kunnanjohtaja
Kuntalain 68 §:n 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 kuntalain 68 §:ssä 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.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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Ostotarjous tontista
Khall 54 §

Valmistelija: Pekka Paju vt. kunnanjohtaja
Arto Ylitalo ja Tuija Mäkinen tarjoutuvat ostamaan omaan tonttiinsa
( kortteli 58 tontti 4 ) rajoittuvan tontin ( kortteli 58 tontti 5). Tontti tulisi
lisämaaksi joten tarjouksen tekijät esittävät, ettei lisäalueesta aseteta
rakennusvelvoitetta
eikä
vesija
viemäriliittymävelvoitteita.
Tarjoushinta on 1000 €.
Korttelin 58 tontin 5 pinta-ala on noin 1550 m2. Korven alueelta on
aikaisemmin myyty viereisiä tontteja joiden ei ole oletettu menevän
kaupaksi lisäalueiksi. Myyntiehtoina on ollut normaali tontin hinta +
laskennallinen saamatta jäävä vesi- ja viemärilaitoksen liittymismaksu
100 kerrosneliön asuinrakennuksesta.
Tässä tapauksessa hinta muodostuisi tämän periaatteen mukaisesti:
1,5 x 1550 € + 6 x 100 x 4€ = 4725 €.

Ehdotus:

Kunnanhallitus päättää, ettei se hyväksy saatua ostotarjousta.
Perustelut: Kuntalaisten yhdenvertaisen kohtelun vuoksi ei alueelta
voida myydä eri perustein alueita ilman erityisiä syitä.

Muutettu ehdotus:

Asia jätetään pöydälle.

Päätös:

Muutettu ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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Hoitajan toimen perustaminen
Sos.ltk. § 13/29.3.20017

Valmistelija vastaava sairaanhoitaja Mari Pirinen
Palvelutalossa ja dementiayksikössä työskentelee tällä hetkellä 12
vakituista hoitajaa: 1 vastaava sairaanhoitaja, 1 sairaanhoitaja, 9
lähihoitajaa ja 1 hoitoapulainen.
Dementiayksikössä on yksi hoitaja aamuvuorossa ja yksi iltavuorossa.
Osaston puolella on aamuvuorossa 3 hoitajaa. Näistä kolmesta yksi on
vastaava sairaanhoitaja. Ja yksi saattaa olla ns. pätkävuorolainen eli
yövuoroon tuleva hoitaja. Hänen aamuvuoronsa päättyy siten jo klo 12.
Yövuorossa on yksi hoitaja, joka huolehtii sekä palvelutalon että
dementiayksikön asukkaat. Vastaava sairaanhoitaja pystyy osallistumaan
hoitotyöhön noin puolet työajastaan. Toinen puoli työajasta menee
hallinnollisiin ja esimiestehtäviin. 27.1.2017 Palvelutalon Rava
keskiarvo on 3,4142 ja luokka 5. Asukkaista moni on kahden hoitajan
autettavia ja syötettäviä.
Joulukuun 2016 puolesta välistä alkaen palvelutalossa on ollut
kunnanjohtajan lupa käyttää sijaisjärjestelyin neljättä hoitajaa arkena
aamuvuorossa. Tällä on parannettu huomattavasti hoidon laatua, tuettu
kuntouttavaa
hoitotyötä
ja
hoitajien
työssä
jaksamista.
Hoitohenkilökunnan työ on fyysisesti ja henkisesti kuormittavaa, jolloin
työurien jatkuvuus on turvattava huolehtimalla työntekijöiden
hyvinvoinnista, työolosuhteista ja jaksamisesta.

Ehdotus:

Sosiaalilautakunta perustaa uuden hoitajan toimen 1.5.2017 alkaen.
Sosiaalilautakunta valtuuttaa palvelutalon vastaavan sairaanhoitajan
määrittämään tarkemman tehtäväkuvauksen sekä julistamaan toimen
haettavaksi.

Muutettu ehdotus:

Sosiaalilautakunta esittää kunnanhallitukselle uuden hoitajan toimen
perustamista palvelutalolle 1.5.2017 alkaen. Lisäksi sosiaalilautakunta
esittää kunnanhallitukselle 23 000 euron lisämäärärahan myöntämistä
hoitajan toimen täyttämiseen.

Asian käsittely:

Tarmo Kankare ehdotti kahden hoitajan lisäämistä palvelutalolle.
Ehdotus ei saanut kannatusta.

Päätös:

Muutettu ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietoja: vastaava sairaanhoitaja Mari Pirinen
____________________________________________________
Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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Khall 55 §
Ehdotus:

Kunnanhallitus päättää:
1. perustaa uuden hoitajan toimen palvelutalolle 1.6.2017 alkaen
2. ja esittää valtuustolle 20 000 €:n lisämäärärahan myöntämistä
palvelutalon palkkoihin.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

Ehdotus hyväksyttiin.
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Hallintokuntien pöytäkirjat
Khall 56 §

Kuntalain 51. § mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen toimivaltaan ja jossa asianomainen 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 kunnanhallitus on päättänyt, ettei se käytä otto-oikeuttaan.
Edellä mainittujen säännösten nojalla kunnanhallitukselle on toimitettu
seuraavat hallintokuntien pöytäkirjat:
Sivistyslautakunta 29.3.2017
Sosiaalilautakunta 29.3.2017
Tekninen lautakunta 6.4.2017

Ehdotus:

Kunnanhallitus merkitsee edellä mainitut pöytäkirjat tietoonsa saatetuiksi ja toteaa, että niihin sisältyvät päätökset eivät anna aihetta enempiin toimenpiteisiin, muilta osin, mitä on jo käsitelty.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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Kiinteistöluovutusilmoitukset
Khall 57 §

Etuostolain mukaan kunnalla on etuosto-oikeus kunnassa sijaitsevan
kiinteistön kaupassa.
Etuosto-oikeutta ei kuitenkaan ole, mikäli kiinteistö käsittää tai jos samalla luovutuskirjalla tai muutoin luovutuksin, jotka on katsottava samaksi kaupaksi, myydään eri kiinteistöjä, nämä yhdessä käsittävät 5 000
m2 tai sitä vähemmän. Pinta-alaa laskettaessa otetaan huomioon saman
ostajan ja saman myyjän välillä kahden viimeksi kuluneen vuoden aikana tehdyt kaupat.
Etuosto-oikeuden ulkopuolelle jäävät lähisukulaisten väliset kaupat, kaupat joissa ostajana tai myyjänä on valtio tai sen laitos, pakkohuutokaupat
sekä niin sanotut kohtuuttomiksi katsottavat tilanteet.
Kunta voi käyttää etuosto-oikeuttaan vain maan hankkimiseksi yhdyskuntarakentamista sekä virkistys- ja suojelutarkoituksia varten. Kunnalle
on jätetty seuraavat kiinteistönluovutusilmoitukset:
Kauppa:

Määräala Eskola-nimisestä tilasta 561-401-1-104 Oripään
kunnan Latvan kylässä.

Kauppa:

Määräala Eskola-nimisestä tilasta 561-401-1-104 Oripään
kunnan Latvan kylässä.

Kauppa:

Sillanpään metsä-niminen tila 561-401-1-102 Oripään
kunnassa

Kauppa:

Kannisto-niminen tila 561-405-1-33 Oripään kunnassa

Ehdotus:

Kunnanhallitus merkitsee kiinteistönluovutusilmoitukset tiedokseen ja
päättää, että se ei käytä mahdollista etuosto-oikeutta ko. kaupoissa.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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Ilmoitusasiat
Khall 58 §

OP Yrityspankki Oyj
Kuntatodistus 200 000 euroa 8.3.2017
Maakuntahallitus
Maaliskuun tiedote ja maakuntajohtajan ajankohtaiskatsaus
Sivistyslautakunta
Perhepäivähoidon kirje
ARA
Erityistyhmien investointiavustuksen määrän vahvistaminen

Ehdotus:

Ilmoitusasiat merkitään kunnanhallituksen tiedoksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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Pöytäkirjajäljennökset
Khall 59 §

Forssan kaupunki: Jätelautakunnan kokouspöytäkirja 28.2.2017
http://www.forssa.fi/
KTO: Hallituksen kokouspöytäkirja 16.3.2017, http://www.kto-vs.fi/

Ehdotus:

Pöytäkirjajäljennökset merkitään kunnanhallituksen tiedoksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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Pyyntö esittää henkilöitä maakunnan väliaikaiseen valmistelutoimielimeen
Khall 60 §

Hallituksen esityksessä maakuntalain, sosiaali- ja terveydenhuollon
järjestämisestä annetun lain ja pelastus-toimen järjestämisestä annetun
lain voimaanpanosta (1 luku, 6 § Maakunnan väliaikainen
valmistelutoimielin) on ehdotettu säädettäväksi seuraavaa:
Maakunnan alueen maakunnan liiton, kuntien, perusterveydenhuollon ja
sosiaalihuollon yhteistoiminta-alueiden, sairaanhoitopiirin, erityishuoltopiirin, pelastuslaitoksen, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen
sekä työ- ja elinkeinotoimiston on sovittava välittömästi tämän lain
voimaantultua väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpanosta.
Väliaikaisen valmistelutoimielimen jäsenet on valittava edellä
mainittujen organisaatioiden viranhaltijoista, joilla on hyvä asiantuntemus toimialansa toiminnasta ja taloudesta. Maakunnan liitto johtaa
sopimusneuvotteluja.
Maakunnan liiton koolle kutsumassa maakunnan väliaikaista
valmistelutoimielintä koskevassa neuvottelussa 29.3.2017 sovittiin
väliaikaisen valmistelutoimielimen paikkajaosta seuraavasti:
 Turku 2 ja muu Turun seutu 2
 Salon seutu 1, Vakka-Suomi 1, Loimaan seutu 1 ja Turunmaa 1
 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri 2
 Varsinais-Suomen erityishuoltopiiri 1
 Varsinais-Suomen ELY-keskus 1
 Varsinais-Suomen TE-toimisto 1
 Varsinais-Suomen pelastuslaitos 1
 Varsinais-Suomen liitto 1
Kullekin edustajalle valitaan 1 varaedustaja. Sukupuolten tasaarvovaatimus on huomioitava nimeämisesityksissä. Kutakin tahoa
pyydetään nimeämään ehdokas kumpaakin sukupuolta edustaen.
Varsinais-Suomen liitto pyytää jakelussa mainittuja tahoja tekemään
esityksensä edustajasta/edustajista sekä varaedustajista päätöksen
mukaisesti
maakunnan
väliaikaiseen
valmistelutoimielimeen.
Esitettävien edustajien yhteystiedot pyydetään ilmoittamaan 24.4.2017
mennessä sähköpostilla Katri Rosenbergille: katri.rosenberg@varsinaissuomi.fi. Lisätietoja valmistelusta antaa muutosjohtaja Laura Leppänen,
laura.leppanen@varsinais-suomi.fi.

Ehdotus:

Oripään kunnanhallitus esittää Loimaan seudun edustajaksi Loimaan
kaupunginjohtaja Jari Rantalaa ja Pöytyän kunnanjohtaja Anu Heliniä.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

