ORIPÄÄN KUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA

Kunnanvaltuusto
Kokousaika

8.5.2017 kello 18.00 – 18.30

Kokouspaikka

kunnantalo, valtuustosali

Nro

Sivu

2/2017

7

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

Puheenjohtaja

Kössi Päivi

Pöytäkirjanpitäjä

Paju Pekka

Asiat

pykälät

7 – 14

sivut

7 – 17

Pöytäkirjan allekirjoitus
ja varmennus

Pöytäkirja on tarkastettu

Päivi Kössi
puheenjohtaja
Oripäässä 15.5.2017

Pekka Paju
pöytäkirjanpitäjä

Tarmo Kankare

Kari Kolari

Pöytäkirja on pidetty ylei- Oripäässä 16.5.2017
sesti nähtävänä
Pöytäkirjanpitäjä

Pekka Paju
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kvalt 7 §

Valtuuston työjärjestyksen 4 §:n mukaan suoritetaan nimenhuuto.
Kokouskutsu on lähetetty valtuutetuille 28.4.2017. Kokouskuulutus on
julkaistu kunnan ilmoitustaululla 28.4.2017 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 8 §

Kunnanvaltuuston
työjärjestyksen
mukaan
pöytäkirjantarkastajaa ja sovitaan tarkastusajasta.

Ehdotus:

Pöytäkirjantarkastus
suoritetaan
15.5.2017.
Valitaan
kaksi
pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Tarmo Kankare ja Kari
Kolari.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tarmo Kankare ja Kari Kolari.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

valitaan

kaksi
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Vanhustyöntekijän viran ja toimen muuttaminen hoitajan toimeksi
Sos.ltk. § 4/1.2.2017

Valmistelija: Mari Pirinen, palvelutalon vastaava sairaanhoitaja
Nina Jaakkola työskentelee vanhustyöntekijän toimessa ja Sari
Kulmanen vanhustyöntekijän virassa Palvelutalossa. Muut lähihoitajat
ovat hoitajien toimessa, kyseessä nimikkeiden yhdenmukaistaminen.
Hoitajat eivät käytä työssään julkista valtaa, joten viran muuttaminen
toimeksi on perusteltua.
Muutoksella ei ole vaikutusta palkkakustannuksiin.

Ehdotus:

Sosiaalilautakunta päättää muuttaa vanhustyöntekijän
vanhustyöntekijän viran hoitajien toimiksi 1.3.2017 alkaen.

toimen

ja

Muutettu ehdotus:

Sosiaalilautakunta esittää kunnanhallitukselle, että vanhustyöntekijän
virka lakkautetaan ja muutetaan hoitajan toimeksi. Lisäksi ehdotetaan,
että vanhustyöntekijän toimi muutetaan hoitajan toimeksi 1.3.2017
alkaen.

Päätös:

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

Lisätietoja: Mari Pirinen, puh. 044 762 5338
__________________________________________________
Khall 35 §/13.3.2017

Valmistelija Pekka Paju, kunnanjohtaja

Ehdotus:

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että vanhustyöntekijän virka
lakkautetaan ja muutetaan hoitajan toimeksi. Lisäksi kunnanhallitus
päättää, että vanhustyöntekijän toimi muutetaan hoitajan toimeksi
1.3.2017 alkaen.

Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
__________________________________________________
Kvalt 9 §
Ehdotus:

Kunnanvaltuusto päättää, että vanhustyöntekijän virka lakkautetaan ja
muutetaan hoitajan toimeksi. Lisäksi kunnanvaltuusto päättää, että
vanhustyöntekijän toimi muutetaan hoitajan toimeksi 1.3.2017 alkaen.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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Maa-alueen ostaminen
Khall 40 §/13.3.2017

Valmistelija Pekka Paju, kunnanjohtaja
Kunnalle on tarjoutunut mahdollisuus ostaa korttelin 45 asuntotarkoitukseen kaavoitetut tontit ja siihen liittyvää puistoaluetta.
Talousarviossa ei ole varauduttu maanhankintaan.

Ehdotus:

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että Oripään kunta ostaa
liitteenä olevien kauppakirjojen mukaisesti:
1. Erkki Heinosen jakamattoman kuolinpesän osakkailta määräalan tilasta
Koivuniemi, kiinteistötunnus 561-404-10-128 noin 5000 m2 määräalan
hintaan 15 000 euroa.
2. Seppo Tähkiöltä määräalan tilasta Miilumäki, kiinteistötunnus
561-404-10-142 noin 750 m2 määräalan hintaan 2250 euroa.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

__________________________________________________
Kvalt 10 §
Ehdotus:

Kunnanvaltuusto päättää, että Oripään kunta ostaa liitteenä olevien
kauppakirjojen mukaisesti:
1. Erkki Heinosen jakamattoman kuolinpesän osakkailta määräalan tilasta
Koivuniemi, kiinteistötunnus 561-404-10-128 noin 5000 m2 määräalan
hintaan 15 000 euroa.
2. Seppo Tähkiöltä määräalan tilasta Miilumäki, kiinteistötunnus
561-404-10-142 noin 750 m2 määräalan hintaan 2250 euroa.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

Hyväksyttiin yksimielisesti.

ORIPÄÄN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kunnanvaltuusto

8.5.2017

11

_______________________________________________________________________________________

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 §/10.4.2017
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:

Ehdotus hyväksyttiin.

__________________________________________________
Kvalt 11 §
Ehdotus:

Kunnanvaltuusto päättää:
1. perustaa uuden hoitajan toimen palvelutalolle 1.6.2017 alkaen
2. ja myöntää 20 000 €:n lisämäärärahan palvelutalon palkkoihin.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

Hyväksyttiin yksimielisesti.
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Sosiaalijohtajan virka
Khall 52 § 10.4.2017

Valmistelija: Pekka Paju, kunnanjohtaja
Kunnanvaltuusto myönsi kokouksessaan sosiaalijohtaja Kirsi Lassilalle
eron sosiaalijohtajan virasta 1.6.2017 alkaen.
Kunnanhallitus julisti viran julkisesti haettavaksi ja hakuaika päättyi
31.3.klo 12.00. Hakemuksia saatiin viisi.

Ehdotus:

Kunnanhallitus päättää haastatteluun kutsuttavista hakijoista.
Haastattelun suorittaa kunnanhallituksen kokoukseen osallistujat.

Päätös:

Kunnanhallitus haastattelee 25.4.2017 klo 17.00 alkaen kelpoisuusehdon
täyttävät hakijat (5 kpl). Hallitus kokoontuu klo 16.30.

__________________________________________________
Khall 63 §/25.4.2017

Valmistelija: Pekka Paju, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus haastattelee sosiaalijohtajan virkaan hakeneet ja
haastatteluun kutsutut henkilöt ja tekee esityksen valtuustolle virkaan
valittavasta henkilöstä.

Ehdotus:

Hallitus ehdottaa valtuustolle virkaan valittavaksi Heli Kaskiluodon.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

__________________________________________________
Kvalt 12 §
Ehdotus:

Valtuusto valitsee virkaan Heli Kaskiluodon.

Asian käsittely:

Käsittelyn aluksi kunnanjohtaja ilmoitti, että Heli Kaskiluoto on valittu
Loimaan sosiaalityön johtajan virkaan ja hän on ilmoittanut ottavansa
myös vastaan tämän virkatehtävän.

Hannele Rouhiainen teki seuraavan päätösehdotuksen:

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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Kunnanvaltuusto päättää valita sosiaalijohtajan virkaan Kati Rekolan
hakijoiden kokonaisarviointiin perustuen. Viran täytössä noudatetaan
kuuden kuukauden koeaikaa.
Tehtäväkohtaiseksi palkaksi vahvistetaan 3850 euroa. Valinta tehdään
ehdollisena siten, että valitun tulee ennen vaalin vahvistamista esittää
hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.
Rouhiaisen ehdotusta kannatti usea.
Poikkeavia ehdotuksia ei ollut, niin puheenjohtaja
kunnanvaltuuston päättäneen Rouhiaisen ehdotuksen mukaisesti.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

totesi

Kunnanvaltuusto päätti valita sosiaalijohtajan virkaan Kati Rekolan
hakijoiden kokonaisarviointiin perustuen. Viran täytössä noudatetaan
kuuden kuukauden koeaikaa. Tehtäväkohtaiseksi palkaksi vahvistetaan
3850 euroa. Valinta tehdään ehdollisena siten, että valitun tulee ennen
vaalin
vahvistamista
esittää
hyväksyttävä
lääkärintodistus
terveydentilastaan.
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Hallintosääntö 1.6.2017 alkaen
Khall 65 §/25.4.2017

Valmistelija: Pekka Paju kunnanjohtaja
Uusi kuntalaki (410/2015) tuli voimaan 1.5.2015.
Toimielimiä, johtamista, luottamushenkilöitä ja päätöksenteko- ja
hallintomenettelyä koskevia säännöksiä sovelletaan valtuustokauden
vaihtuessa 1.6.2017 alkaen. Nykyisten valtuustojen ja toimielinten
toimikaudet jatkuvat vuoden 2017 toukokuun loppuun asti.
Kuntalaki sisältää yleisluonteiset säännökset siitä, miten kuntien hallinto
järjestetään. Kunnat arvioivat itse organisaation ja johtamisjärjestelmän
muutostarpeet. Valtuusto määrittää itse luottamushenkilö- ja
henkilöstöorganisaation rakenteesta sekä toimielimistä, toimivallasta ja
tehtävistä eri toimielinten ja toimijoiden kesken sekä muista hallinnon ja
toiminnan järjestämiseen liittyvistä asioista hallintosäännössä.
Kuntalain 90 §:n mukaan kunnassa on oltava yksi hallintosääntö, joka
sisältää määräykset hallinnon ja toiminnan järjestämiseen,
päätöksenteko- ja hallintomenettelyyn sekä valtuuston toimintaan
liittyvistä asioista.
Kuntaliiton hallintosäännön malli valmistui kesällä 2016. Hallintosääntö
pohjautuu Kuntaliiton hallintosäännön malliin sekä voimassa olevaan
hallintosääntöön.
Luottamushenkilöiden palkkioita ja korvausperusteita koskevat
määräykset on otettu osaksi uudistettavaa hallintosääntöä. Uudistettu
hallintosääntö tulee voimaan valtuustokauden vaihtuessa 1.6.2017.
Samassa yhteydessä kumotaan voimassa olevat johtosäännöt ja
luottamustointen palkkiosääntö.
Vuoden 2019 alusta voimaan tulevan sote- ja maakuntauudistuksen
vuoksi nyt hyväksyttävää hallintosääntöä on todennäköisesi tarpeen
päivittää uudelleen vuoden 2018 aikana.
Kunnanvaltuusto on päättänyt valtuutettujen lukumäärästä vuonna 2016.
Hallintosääntöluonnoksessa on pidetty hallituksen ja lautakuntien
jäsenten lukumäärä entisellään. Sen sijaan siinä edellytetään, että
sivistys-, sosiaali-, teknisen lautakunnan puheenjohtajien tulee olla
kunnanhallituksen jäseniä. Tämän muutoksen tarkoitus on parantaa
lautakuntien ja hallituksen toiminnan yhteensovittamista ja parantaa
tiedonkulkua yhteisen päämärän saavuttamisessa. Luottamushenkilöiden
palkkioita on tarkistettu viimeksi vuonna 2009 joten näihin on tehty
maltilliset korotukset.
Hallintosääntöluonnos liitteenä.

Ehdotus:

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

Kunnanhallitus esittää, että kunnanvaltuusto hyväksyy Oripään kunnan
hallintosäännön liitteen mukaisena.
Hallintosääntö tulee voimaan 1.6.2017. Samalla kumotaan 31.5.2017 asti
voimassa olevat johtosäännöt sekä luottamustointenpalkkiosääntö.
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Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

__________________________________________________
Kvalt 13 §
Ehdotus:

Kunnanvaltuusto hyväksyy Oripään kunnan hallintosäännön liitteen
mukaisena.
Hallintosääntö tulee voimaan 1.6.2017. Samalla kumotaan 31.5.2017 asti
voimassa olevat johtosäännöt sekä luottamustointen palkkiosääntö.

Asian käsittely:

Keskustelun aikana valtuutettu Pekka Markula teki ehdotuksesta
poikkeavan kaksiosaisen muutosehdotuksen. Ehdotuksessa yksi Markula
esitti, että luottamushenkilöpalkkiot pidetään ennallaan ja ehdotuksessa
kaksi, että hallintosäännön kohtaa 8 § Lautakunnat muutetaan siten, että
siitä poistetaan ” Lautakuntien puheenjohtajat, lukuun ottamatta
tarkastuslautakunnan ja keskusvaalilautakunnan puheenjohtajia, valitaan
kunnanhallituksen jäsenistä.”
Valtuutettu Pertti Liinoja kannatti Markulan esitystä hallintosäännön
8 §:n muutoksesta.
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, ettei Markulan 1. ehdotusta
palkkioiden pitämisestä ennallaan ole kannattanut kukaan, mutta
hallintosäännön 8 §:n sisällöstä on tehty kannatettu ehdotus.
Puheenjohtaja esitti tehtäväksi nimenhuutoäänestyksen, jossa hallituksen
esityksen takana olevat äänestävät jaa ja Markulan esitystä kannattavat
ei.
Äänestyksessä annettiin 2 jaa ääntä ja 16 ei ääntä.
Puheenjohtaja totesi äänestystuloksen ja ilmoitti Markulan ehdotuksen
tulleen hyväksytyksi.

Päätös:

Kunnanvaltuusto hyväksyi esitetyn hallintosäännön § 8:aan tehdyllä
muutoksella, jossa poistetaan teksti ” Lautakuntien puheenjohtajat,
lukuun ottamatta tarkastuslautakunnan ja keskusvaalilautakunnan
puheenjohtajia, valitaan kunnanhallituksen jäsenistä.”

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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Valtuutetut ja varavaltuutetut toimikaudelle 1.6.2017–31.5.2021
Kvalt 14 §

Keskusvaalilautakunta
Keskusvaalilautakunta on 12.4.2017 vahvistanut kuntavaalien 2017
tuloksen. Vaalilain 95 §:n mukaan keskusvaalilautakunnan on viipymättä
annettava luettelo valtuutetuiksi valituista ja heidän varajäsenistään
valtuustolle tiedoksi.
Liitteenä luettelo valtuutetuista ja varavaltuutetuista 1.6.2017–31.5.2021.

Ehdotus:

Kunnanvaltuusto merkitsee tiedokseen luettelon kuntavaaleissa 2017
valtuutetuiksi ja varavaltuutetuiksi valituista.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

