.

ORIPÄÄN KUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA

Kunnanhallitus

Kokousaika

12.6.2017 kello 18.00–18.55

Kokouspaikka

kunnantalo

Nro

Sivu

6/2017
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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, poistui § 75 käsittelyn ajaksi, poistui § 112
käsittelyn ajaksi
Mika Virtanen, asiantuntija, poistui 18.25
Tarja Jumppanen, pöytäkirjanpitäjä

Puheenjohtaja

Hannele Rouhiainen

Pöytäkirjanpitäjä

Tarja Jumppanen

Asiat

pykälät

69–114

sivut

76–129

Pöytäkirjan allekirjoitus
ja varmennus

Pöytäkirja on tarkastettu

Hannele Rouhiainen
puheenjohtaja
Oripäässä 12.6.2017

Taru Ojanperä
Pöytäkirja on pidetty ylei- Oripäässä 20.6.2017
sesti nähtävänä
Pöytäkirjanpitäjä

Tarja Jumppanen
pöytäkirjanpitäjä

Moonica Juhala-Nuutila

Tarja Jumppanen
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Khall 69 §

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 laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Pöytäkirjan tarkastaminen
Khall 70 §
Ehdotus:

Kunnanhallitus valitsee pöytäkirjantarkastajiksi vuorossa olevat.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Taru Ojanperä ja Moonica JuhalaNuutila.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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Lausuntopyyntö eläinlääkärien toimitilojen sijoittumisesta
Khall 71 §

Valmistelija: Pekka Paju, kunnanjohtaja
Ympäristöterveyslautakunta pyytää lausunnot Liedon ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnilta ja kaupungeilta
eläinlääkärien toimitilojen sijoittumisesta. Lähtökohtaisesti lautakunnan
näkemys on, että muutoksia toimitiloihin ei tehdä tässä vaiheessa, vaan
asia jätetään maakunnan harkittavaksi. Lausuntoa pyydetään 30.6.2017
mennessä.
Ote Liedon kunnan ympäristöterveyslautakunnan kokouspöytäkirjasta
12.5.2017 liitteenä.

Ehdotus:

Kunnanhallitus esittää Oripään kunnan lausuntona asiasta, että
muutoksia eläinlääkärien toimitiloihin ei ole tarpeen tehdä tässä
vaiheessa vaan asian harkinta jätetään tehtäväksi maakuntauudistuksen
jälkeen.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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Ostotarjous maa-alueesta
Khall 72 §

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 m2. Reinosen alueen
tonttien myyntihinta on 1,5 €/m2.

Ehdotus:

Kunnanhallitus päättää esittää valtuuston hyväksyttäväksi liitteenä
olevan kauppakirjan noin 760 m2alueen myymisestä tilasta Tiemaa,
kiinteistötunnus 561-404-10-127 Aleksi Kankareelle 1140 €:n
kauppahinnasta.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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Tilintarkastusmuistio
Khall 73 §

Valmistelija: Pekka Paju, kunnanjohtaja
Tilintarkastuksen suorittivat JHTT - tilintarkastaja Hannu Laurila ja
tarkastaja Leena Ahonen.
Muistio liitteenä.

Ehdotus:

Kunnanhallitus merkitsee tilintarkastusmuistion tietoonsa saatetuksi.

Päätös:

Kunnanhallitus merkitsi tilintarkastusmuistion tietoonsa saatetuksi.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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Pankkitilien käyttövaltuudet
Khall 74 §
Kunnanhallitus myöntää käyttöoikeudet kunnan pankkitileihin.
Tällä hetkellä olemassa olevat tilit:
Yritystilit:
Liedon SP
Oripään osuuspankki
Danske Bank Kuntatili
Määräaikaistalletus
Liedon SP

Ehdotus:

Kunnanhallitus päättää antaa sosiaalijohtaja Kati Rekolalle
tilinkäyttövaltuudet seuraaviin tileihin 1.7.2017 alkaen: Liedon SP ja
Oripään Osuuspankki sekä Danske Bank. Kirsi Lassilan oikeus käyttää
kunnan
tilejä
poistetaan.
Lisäksi
kunnanhallitus
antaa
tilinkäyttövaltuuden sosiaalijohtajalle määräaikaistiliin.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

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 §/10.4.2017
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:

Ehdotus hyväksyttiin.

__________________________________________________
Khall 75 §

Valmistelija: Elina Kutila
Oripäässä ennen ja nykyisin työskentelevät perhepäivähoitajat hakevat
kukin erikseen 19.4.2017 päivätyllä hakemuksella muutosta
kunnanhallituksen
päätökseen
liikaa
maksettujen
palkkojen
takaisinperinnästä (kh 10.4.2017 § 49).
Yhden perhepäivähoitajan oikaisuvaatimuksen perusteena on
samanarvoisesta työstä maksettava sama palkka (vuorohoitajan työ,
työsopimuslaki 2 §), joten oikaisuvaatimus on perusteltu yhdenvertaisuuden ja tasapuolisuuden johdosta.
Muiden perhepäivähoitajien tekemille oikaisuvaatimuksille ei ole lain
velvoittamia perusteita.
Oikaisuvaatimukset liitteenä.

Ehdotus:

Kunnanhallituksen puheenjohtaja:
Kunnanhallitus hyväksyy Maija-Liisa Seppälän oikaisuvaatimuksen.
Muut asiasta tehdyt oikaisuvaatimukset hylätään ja kunnanhallituksen
aikaisempi päätös pidetään voimassa.

Perustelut:

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

Maija-Liisa Seppälän oikaisuvaatimus on oikeutettu perustuen
yhdenvertaisuuteen ja tasapuolisuuteen. Muiden oikaisuvaatimuksen
tekijöiltä ei ole tuotu esiin mitään uusia asiaan vaikuttavia seikkoja.
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Asian käsittely:

Jäsen Liinoja ehdotti Juhala-Nuutilan kannattamana, että hallitus
hyväksyy kaikki oikaisuvaatimukset ja takaisinperintää ei suoriteta.
Äänestyksen tuloksena Liinojan ehdotusta kannattivat Liinoja, JuhalaNuutila ja Markula ja esityslistan ehdotusta kannattivat Rouhiainen ja
Ojanperä.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

Kunnanhallitus hyväksyy kaikki oikaisuvaatimukset ja takaisinperintää
ei suoriteta.
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Vuokrasopimuksen siirto
Khall 76 §

Valmistelija: Pekka Paju, kunnanjohtaja
Ilmo Sukarin kuolinpesä on ilmoittanut haluavansa siirtää Oripään
kunnan ja Ilmo Sukarin välisen Ketunhautaintien alueen
vuokrasopimuksen Veli-Matti Vuoriolle.
Vuokrasopimus on voimassa 31.12.2019 asti. Vuokralainen ei ilman
kunnan suostumusta saa siirtää vuokraoikeutta toiselle.

Ehdotus:

Kunnanhallitus suostuu vuokrasopimuksen siirtoon.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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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 §
Ehdotus:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle lisättäväksi talousarvion omaishoidon
tukeen 20 000 € lisämäärärahan.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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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 §
Ehdotus:

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle poistettavaksi
talousarvion investointiosan kohdasta latukone tulopuolen 10 000 euron
määrärahan.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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Vesilaitoksen vedenottolupa
Tekn.ltk. § 31/1.6.2017

Valmistelija: Pekka Paju, tekninen johtaja
Vuonna 2014 heinäkuussa ylittyi Oripään vedenottamon vesiluvan
mukainen ottomäärä. Silloin käytiin TSV:n kanssa keskusteluja veden
ostamisesta Turun Seudun Veden ottamolta TSV:n omakustannushintaan. Tämä menettely ei saanut kannatusta Oripäässä ja tilanne
muuttui parin vuoden ajaksi vedenoton vähennyttyä huomattavasti. Nyt
tilanne on jälleen muuttunut ja näyttää siltä, että tänä vuonna
kesäaikainen vedenotto tulee ylittämään luvallisen ottomäärän.

Ehdotus:

1. Lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Oripään kunta hakee
aluehallintoviranomaiselta lupaa muuttaa päätöstä, jossa Länsi Suomen
vesioikeus on 12.12.1994 antamallaan päätöksellä nro 79/1994/4 myöntänyt Oripään kunnalle luvan pohjaveden ottamiseen Oripään kunnan
Oripään kylässä tilalla Vedenottamo RN:o 2:60 sijaitsevalta vedenottamolta. Pohjavettä saadaan ottaa luvan mukaan enintään 800 m3/d
kuukausikeskiarvona laskettuna ja enintään 1 200 m3/d vuorokausikeskiarvona laskettuna.
Lupaa haettaisiin muutettavaksi siten, että pohjavettä saataisiin ottaa
enintään 1000 m3/d kuukausikeskiarvona ja enintään 1500 m3/d
vuorokausikeskiarvona laskettuna.
2. Lautakunta päättää palkata konsultin vedenottoluvan hakemiseen.
Konsulttina käytetään Suomen Pohjavesitekniikka Oy:tä, joka on ollut
mukana kaikissa viimeaikaisissa pohjavedenottoon liittyvissä
prosesseissa kunnan edustajana. Konsultilla on valmiina jo kaikki
hankkeeseen liittyvä pohjatiedot.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin

Lisätietoja:

Tekninen johtaja Pekka Paju 0500-531 862

_________________________________________________

Khall 79 §
Ehdotus:

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

Kunnanhallitus päättää, että Oripään kunta hakee aluehallintoviranomaiselta lupaa muuttaa päätöstä, jossa Länsi Suomen vesioikeus on
12.12.1994 antamallaan päätöksellä nro 79/1994/4 myöntänyt Oripään
kunnalle luvan pohjaveden ottamiseen Oripään kunnan Oripään kylässä
tilalla Vedenottamo RN:o 2:60 sijaitsevalta veden-ottamolta. Pohjavettä
saadaan ottaa luvan mukaan enintään 800 m3/d kuukausikeskiarvona
laskettuna ja enintään 1 200 m3/d vuorokausi-keskiarvona laskettuna.
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Lupaa haettaisiin muutettavaksi siten, että pohjavettä saataisiin ottaa
enintään 1000 m3/d kuukausikeskiarvona ja enintään 1500 m3/d
vuorokausikeskiarvona laskettuna.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

Ehdotus hyväksyttiin.
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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 ilmavesilämpöpuppujärjestelmän 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.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Ilma-vesilämpöpumppuprojekti
Nykyisen maalämmön tuoton lisääminen
Automaation parantaminen
Aurinkopaneeliasennuksen kokoluokan selvitys ja
yhdistäminen automaatioon
Lisäksi
Ilmanvaihdon energiatehokkuuden parantaminen
Valaistuksen energiatehokkuus
Vedenkulutus (etenkin veden lämmitys)
Ikkunat ja ovet
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:

Päätös:
Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

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.
Ehdotus hyväksyttiin
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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 Ilmavesilämpöpumppu, 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 §
Ehdotus:

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle koulun alueen
energiatehokkuushankkeen aikaistamista siten, että hanke toteutuu
kokonaisuudessaan jo vuoden 2017 aikana ja talousarvion investointi-
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osaan ko. menokohtaan merkitään 2017 vuodelle 130 000 € ja
tulokohtaan 21 000 €.
Taloussuunnitelmasta hanke poistetaan vuodelta 2018.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

Ehdotus hyväksyttiin.
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Henkilökohtaisen koulunkäyntiohjaajan toiminimikkeen muutos
Siv.ltk § 42/7.6.2017

Valmistelija: Mika Virtanen, sivistysjohtaja
Oripään koulussa toimii neljä toistaiseksi valittua koulunkäyntiohjaajaa:
kaksi henkilökohtaista koulunkäyntiohjaajaa/kerho-ohjaajaa erityisopetuksessa plus kaksi yleisopetuksen koulunkäyntiohjaajaa/kerhoohjaajaa. Nimikemuutoksella erityisopetuksen koulunkäyntiohjaajien
työpanosta kyetään käyttämään joustavammin opetuksessa.
Tarkoituksena ei ole vähentää henkilökohtaisesti ohjattavien tukea.
Henkilökohtaista ohjaajapalvelua saavat oppilaat eivät kuitenkaan vaadi
tauotonta huomiota tai ohjaamista, jolloin tehtäväkuvan laajentaminen
uusimalla nimike on perusteltua. Nykyisellään henkilökohtaiseksi
ohjattavaksi nimetyn oppilaan pitkä poissaolo koulusta voisi
periaatteessa johtaa työsuhteen osa-aikaistamiseen.
Muutoksia työehtoihin kuten palkkaukseen ei tehdä.

Ehdotus:

Lautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle, että kaksi erityisopetuksen
henkilökohtaisen ohjaajan tointa muutetaan koulunkäyntiohjaajan
toimiksi 1.8.2017 alkaen. Toimien ensisijainen sijoituspaikka on
edelleen Oripään koulu.

Päätös:

Hyväksyttiin.

___________________________________________________
Khall 81 §
Ehdotus:

Kunnanhallitus päättää, että kaksi erityisopetuksen henkilökohtaisen
ohjaajan tointa muutetaan koulunkäyntiohjaajan toimiksi 1.8.2017
alkaen. Toimien ensisijainen sijoituspaikka on edelleen Oripään koulu.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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Lausuntopyyntö vaihemaakuntakaavaehdotuksesta
Khall 82 §

Valmistelija: Seppo Pärnä aluerkkitehti
Varsinais-Suomen liiton maakuntahallitus päätti kokouksessaan
24.4.2017 hyväksyä virastossa laaditut kaava-asiakirjat VarsinaisSuomen
taajamien
maankäytön,
palveluiden
ja
liikenteen
vaihemaakuntakaavan 1. ehdotukseksi ja pyytää vaihemaakuntakaavaehdotuksesta MRA:n 13 §:n mukaiset lausunnot asetuksessa
määritellyiltä tahoilta. Lausunnot pyydetään toimittamaan 2.6.2017
mennessä.
Kaava-aineisto on luettavissa liiton internet-sivuilta osoitteesta:
http://www.varsinais-suomi.fi/fi/tehtaevaet-ja-toiminta/suunnittelu-jakaavoitus/maakuntakaava/
taajamien-maankayton-palveluiden-ja-liikenteen-vaihemaakuntakaava
Kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville alkusyksystä, jolloin
kaikilla asianomaisten kuntien jäsenillä ja osallisilla on mahdollisuus
tehdä muistutus kaavaehdotuksesta.
Lausunto liitteenä.

Ehdotus:

Kunnanhallitus esittää liitteen mukaisen lausunnon vaihemaakuntakaavaehdotuksesta.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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Kaavanmuutos
Khall 83 §

Valmistelija: Pekka Paju, kunnanjohtaja
Oripään kunta on hankkinut tänä vuonna omistukseensa korttelin 45
mukaisen maa-alueen. Voimassa olevassa kaavassa ovat AO ja
tehokkuus. e=0,20. Käytännössä tämä on tarkoittanut, että kortteliin on
ollut mahdollista rakentaa kolme omakotitaloa.
Kaavanmuutosehdotuksessa esitetään merkintää AP Asuinpientalojen
korttelialue ja rakennustehokkuudeksi e = 0,25, joka mahdollistaisi 1100
krsm2 rivitalon rakentamisen. Tämä ei kuitenkaan estäisi käyttämästä
aluetta omakotirakentamiseen, mikäli se katsottaisiin tarkoituksenmukaiseksi.

Ehdotus:

Kunnanhallitus päättää aloittaa korttelin 45 asemakaavan muutoksen
laadinnan sekä kuuluttaa hankkeen vireille tulosta maankäyttö- ja
rakennuslain edellyttämällä tavalla.
Kunnanhallitus hyväksyy osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä
7.6. 2017 päivätyn asemakaavan muutoksen luonnoksen.
Kaavahankkeen valmisteluaineisto asetetaan yleisesti nähtäville
kolmenkymmenen päivän ajaksi. Kaava-asiakirjat lähetetään tiedoksi ja
mahdollista lausuntoa varten osallistumis- ja arviointisuunnitelman
mukaisesti.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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Valtuuston vaalilautakunnan valitseminen toimikaudeksi 2017–2021
Khall 84 §

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 valtuusto toisin päätä.
Tasa-arvolain mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee kunnanvaltuustoa lukuun ottamatta olla vähintään 40 % naisia ja vähintään 40
% miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Ehdotus:

Kunnanhallitus ehdottaa, että valtuusto valitsee vaalilautakuntaan toimikaudeksi 2017–2021 neljä jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet
sekä valitsee jäseniksi valituista vaalilautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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Valtuuston puheenjohtajan sekä I ja II varapuheenjohtajan vaali
Khall 85 §

Kuntalain mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja
tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto
ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta.
Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa.
Hallintosäännön mukaan valtuustossa on puheenjohtaja ja kaksi
varapuheenjohtajaa.

Ehdotus:

Kunnanhallitus esittää, että valtuusto päättää puheenjohtajien toimikauden sekä suorittaa valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien
vaalin.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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Ilmoitus valtuustoryhmistä ja valtuutettujen istumajärjestys
Khall 86 §

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 valtuustoryhmittäin puheenjohtajan hyväksymän istumajärjestyksen mukaisesti.

Ehdotus:

Kunnanhallitus ehdottaa, että valtuusto merkitsee tiedokseen ilmoitukset
valtuustoryhmistä sekä valtuutettujen istumajärjestyksen.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

ORIPÄÄN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kunnanhallitus

12.6.2017

99

Valtuuston koollekutsuminen ja kokouksista tiedottaminen
Khall 87 §

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 toimitetaan.
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 jäsenille. Kutsu on julkaistu Loimaan lehdessä ja Auranmaan viikkolehdessä.

Ehdotus:

Kunnanhallitus esittää, että valtuusto 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 kunnanhallitukselle. Kutsu julkaistaan lisäksi Loimaan lehdessä
ja Auranmaan viikkolehdessä.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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Valtuuston kokousajat vuonna 2017
Khall 88 §

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.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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Kunnanhallituksen jäsenten ja varajäsenten vaali
Khall 89 §

Kuntalain mukaan toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, 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
seuraavaa:

kunnanhallitukseen

säädetään

kuntalaissa

”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 yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei
ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei ole myöskään
henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuudessa 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. Tasaarvovaatimus 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
Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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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 seitsemän jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Jäsenistä
valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

Ehdotus:

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto päättää kunnanhallituksen toimikauden ja varapuheenjohtajien määrän sekä valitsee
kunnanhallituksen seitsemän jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen
varajäsenen. Valtuusto valitsee jäseniksi valituista kunnanhallituksen
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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Tarkastuslautakunnan vaali vuosiksi 2017–2021
Khall 90 §

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 varajäsen. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja.
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. 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 tarkastuslautakuntaan toimikaudeksi 2017–2021 viisi jäsentä ja heille henkilökohtaiset
varajäsenet sekä valitsee jäseniksi valituista tarkastuslautakunnan
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lautakunnan toimikaudeksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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Keskusvaalilautakunnan vaali vuosiksi 2017–2021
Khall 91 §

Vaalilain mukaan valtuuston on asetettava kuntaan keskusvaalilautakunta, 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 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. 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 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:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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Sosiaalilautakunnan vaali vuosiksi 2017–2021
Khall 92 §

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 henkilö;
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 rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos
kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle kunnanhallituksen tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista 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. 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:

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee sosiaalilautakuntaan
vuosiksi 2017–2021 yhdeksän jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä valitsee jäseniksi valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikaudekseen.

Ehdotus hyväksyttiin.

ORIPÄÄN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kunnanhallitus

12.6.2017
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Hyvinvointivaliokunnan jäsenen ja varajäsenen valinta Loimaan kaupungin
hyvinvointivaliokuntaan vuosiksi 2017–2021
Khall 93 §

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.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

ORIPÄÄN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kunnanhallitus

12.6.2017
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Sivistyslautakunnan vaali vuosiksi 2017–2021
Khall 94 §

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 henkilö;
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 rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos
kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle kunnanhallituksen tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista 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. 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 sivistyslautakuntaan
vuosiksi 2017–2021 yhdeksän jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä valitsee jäseniksi valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikaudekseen.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

ORIPÄÄN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu
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Teknisen lautakunnan vaali vuosiksi 2017–2021
Khall 95 §

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 henkilö;
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 rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos
kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle kunnanhallituksen tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista 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. 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 tekniseen lautakuntaan vuosiksi 2017–202 yhdeksän jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä valitsee jäseniksi valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikaudekseen.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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Kokouspäivämäärä
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Kiinteistötoimitusten uskottujen miesten vaali vuosiksi 2017–2021
Khall 96 §

Kiinteistönmuodostamislain mukaan valtuuston tulee valita kunnan
kiinteistötoimitusten uskotuiksi miehiksi vähintään kuusi henkilöä valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Uskotun miehen tulee olla kiinteistöasioihin perehtynyt ja paikalliset olosuhteet tunteva henkilö. Vaalikelpoisuudesta uskotun miehen toimeen on lisäksi voimassa, mitä käräjäoikeuden lautamiehistä säädetään.

Ehdotus:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee kiinteistönmuodostamislain sekä käräjäoikeuslain säännökset huomioiden kiinteistötoimitusten kuusi uskottua miestä vuosiksi 2017–2021.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

ORIPÄÄN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kunnanhallitus
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Käräjäoikeuden lautamiesten vaali vuosiksi 2017–2021
Khall 97 §

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 25vuotias 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 lautamiesten 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 tehtävän ja aseman tuomioistuimen jäsenenä puolueiden ei pidä vaatia lautamiehiksi valittavilta sitoumuksia ns. puolueveron maksamisesta istuntopalkkioistaan.
Varsinais-Suomen käräjäoikeuden laamanni on esittänyt toimikauden
alkuajankohdaksi 1.10.2017.

Ehdotus:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto 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:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

ORIPÄÄN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kunnanhallitus
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Lounais-Suomen poliisi neuvottelukunnan jäsenten vaali valtuustokaudeksi
2017–2021
Khall 98 §

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 neuvottelukuntaan.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

ORIPÄÄN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kunnanhallitus

12.6.2017

112

Auranlaakson kansalaisopiston johtokunnan jäsenten vaali vuosiksi 2017–2021
Khall 99 §

Auranlaakson kansalaisopiston toiminnan järjestämistä koskevan
sopimuksen mukaan opiston hallinnosta vastaa johtokunta, johon kuuluu
11 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Jäseniä sopimuskuntien valtuustot valitsevat seuraavasti:
Aura 2 jäsentä
Marttila 2 jäsentä
Oripää 2 jäsentä
Pöytyä 5 jäsentä
sekä kukin valitsemilleen jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet.
Pöytyän valtuusto nimeää varsinaisiksi jäseniksi valituista puheenjohtajan. Varapuheenjohtajan johtokunta valitsee keskuudestaan muiden
sopimuskuntien valitsemista johtokunnan jäsenistä vaalikaudeksi kerrallaan.
Kuntalain mukaan johtokuntaan ja toimikuntaan voidaan valita
sellainenkin henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja
lautakuntaan tai jonka kotikunta kunta ei ole.
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.

Ehdotus:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Auranlaakson kansalaisopiston
johtokuntaan valitaan kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet
vuosiksi 2017–2021.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

ORIPÄÄN KUNTA

Kokouspäivämäärä
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Lounais-Suomen
koulutuskuntayhtymän
vuosiksi 2017–2021
Khall 100 §

valtuuston

jäsenten

vaali

Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän 18.11.2014 voimaan tulleen
perussopimuksen mukaan kuntayhtymän jäsenkunnat ovat Aura,
Huittinen, Koski Tl, Lieto, Loimaa, Marttila, Oripää, Pöytyä ja
Uusikaupunki.
Perussopimuksen mukaan omistus- ja vastuusuhde on seuraava:
Aura 3/133 osaa,
Huittinen 5/133 osaa,
Koski Tl 4/133 osaa,
Lieto 10/133 osaa,
Loimaa 60/133 osaa,
Marttila 1/133osaa,
Oripää 3/133 osaa,
Pöytyä 16/133 osaa ja
Uusikaupunki 31/133 osaa.
Perussopimuksen 8 §:n mukaan valtuustossa on jokaisesta jäsenkunnasta
kaksi (2) jäsentä perussopimuksen 3 §:ssä mainittua 1 - 10 omistusosuutta kohti sekä lisäksi kaksi (2) jäsentä 11 - 30 omistusosuutta kohti
ja lisäksi kaksi (2) jäsentä 31 tai sen yli menevää omistusosuutta kohti.
Enimmillään on valtuutettujen määrä jäsenkuntaa kohden 6 jäsentä.
Kunnan omistussuhde otetaan huomioon sellaisena, kuin se on
perussopimuksessa määrätty.
Valtuuston jäsenet valitaan jäsenkuntien valtuustojen toimikautta
vastaavaksi ajaksi. Kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen
varajäsen.
Kuntalain mukaan vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin on
henkilö, joka 71 §:n mukaan on vaalikelpoinen kuntayhtymän
jäsenkunnan luottamustoimeen. Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole 72 §:n
1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu henkilö eikä saman kuntayhtymän
palveluksessa oleva henkilö.
Vaalikelpoinen muun kuin 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen
jäseneksi ei ole myöskään 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 toimielimessä tavanomaisesti käsiteltävien asioiden
ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.
Johtokuntaan ja toimikuntaan voidaan kuitenkin valita sellainenkin
henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kuntayhtymän muihin toimielimiin
tai jonka kotikunta ei ole kuntayhtymän jäsenkunta.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

ORIPÄÄN KUNTA

Kokouspäivämäärä
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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.

Ehdotus:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee LounaisSuomen koulutuskuntayhtymän valtuustoon kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet vuosiksi 2017–2021.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

ORIPÄÄN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu
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Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston jäsenten vaali
vuosiksi 2017–2021
Khall 101 §

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen 8
§:n mukaan päätösvalta kuntayhtymässä kuuluu valtuustolle, johon jäsenkuntien valtuustot valitsevat jäseniä seuraavasti:
Kunnan asukasluku
2 000 tai vähemmän
2 001- 8 000
8 001-25 000
25 001-100 000
100 101-400 000

Jäsenten lukumäärä
1
2
3
4
5

Kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen.
Valtuustojen jäsenet valitaan jäsenkuntien valtuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi.
Lisäksi Turun yliopisto nimeää valtuustoon kaksi jäsentä ja kaksi henkilökohtaista varajäsentä.
Jäsenkunnan valtuuston valitsemien jäsenten määrä määräytyy kunnallisvaalikauden ensimmäisenä päivänä kussakin kunnassa kotipaikan
omaavien asukkaiden määrän mukaan.
Jäsenkunnan valitsemien jäsenten yhteinen äänimäärä valtuustossa määräytyy kunnan edellä todetun asukasmäärän mukaan siten, että kunnan
valitsemilla jäsenillä on yhteensä yksi ääni jokaista alkavaa tuhatta asukasta kohti. äänimäärä voi kuitenkin olla enintään viidennes kaikkien jäsenkuntien valitsemien jäsenten yhteenlasketusta rajoittamattomasta äänimäärästä. Kunnan valitsemien jäsenten yhteinen äänimäärä jakautuu
tasan heistä saapuvilla olevien kesken.
Yliopiston edustajien äänimäärä valtuustossa on 10 % kuntien valtuustoon valitsemien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä. Yliopiston
valtuustoon valitsemilla jäsenillä ei ole äänioikeutta hallitusta valittaessa.
Kuntalain mukaan vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin on
henkilö, joka 71 §:n mukaan on vaalikelpoinen kuntayhtymän
jäsenkunnan luottamustoimeen. Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole 72 §:n
1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu henkilö eikä saman kuntayhtymän
palveluksessa oleva henkilö.
Vaalikelpoinen muun kuin 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen
jäseneksi ei ole myöskään henkilö, joka on hallituksen tai siihen
rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa
Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa
harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen
yhteisö, jolle toimielimessä tavanomaisesti käsiteltävien asioiden
ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.
Johtokuntaan ja toimikuntaan voidaan kuitenkin valita sellainenkin
henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kuntayhtymän muihin toimielimiin
tai jonka kotikunta ei ole kuntayhtymän jäsenkunta.
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.

Ehdotus:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee VarsinaisSuomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon yhden jäsenen ja
hänelle henkilökohtaisen varajäsenen vuosiksi 2017–2021.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän valtuuston jäsenten vaali
vuosiksi 2017–2021
Khall 102 §

Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän perussopimuksen 5
§:n mukaan kunnat valitsevat valtuustoon jäseniä seuraavasti:
Kunnan asukasluku
5 000
5 001- 20 000
20 001- 100 000
100 101- tai enemmän

Jäsenten lukumäärä
1
2
3
4

Kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen.
Valtuuston jäsenet valitaan jäsenkuntien valtuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi.
Kuntalain mukaan vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin on
henkilö, joka 71 §:n mukaan on vaalikelpoinen kuntayhtymän
jäsenkunnan luottamustoimeen. Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole 72 §:n
1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu henkilö eikä saman kuntayhtymän
palveluksessa oleva henkilö.
Vaalikelpoinen muun kuin 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen
jäseneksi ei ole myöskään 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 toimielimessä tavanomaisesti käsiteltävien asioiden
ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.
Johtokuntaan ja toimikuntaan voidaan kuitenkin valita sellainenkin
henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kuntayhtymän muihin toimielimiin
tai jonka kotikunta ei ole kuntayhtymän jäsenkunta.
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.

Ehdotus:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee VarsinaisSuomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän valtuustoon yhden jäsenen ja
hänelle henkilökohtaisen varajäsenen vuosiksi 2017–2021.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

ORIPÄÄN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kunnanhallitus
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Varsinais-Suomen liiton edustajainkokouksen edustajan valinta
Khall 103 §

Varsinais-Suomen liiton kuntayhtymän perussopimuksen 8 §:n mukaan
edustajainkokous valitsee jäsenkuntia edustavat maakuntavaltuuston
jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.
Perussopimuksen 9 §:n mukaan edustajainkokous valitsee maakuntavaltuustoon 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.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

ORIPÄÄN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kunnanhallitus
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Edustaja Loimaan sivistysvaliokuntaan
Khall 104 §

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
sivistysvaliokunnalle.

Ehdotus:

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se valitsee edustajan ja
tälle henkilökohtaisen varaedustajan Loimaan sivistysvaliokuntaan
toimikaudeksi 2017–2021.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

ORIPÄÄN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kunnanhallitus
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Edustaja Loimaan sivistysvaliokuntaan
Khall 105 §

Valmistelija: Pekka Paju, kunnanjohtaja
Loimaan seudun musiikkiopiston sopimuksessa sovitaan, että
musiikkiopiston hallintoa hoitaa vapaa-aikalautakunta, johon Loimaan
kaupunki valitsee valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi 9 jäsentä ja
kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Muista sopimuskunnista muodostetaan seuraavat kuntaparit: Oripää - Punkalaidun ja Pöytyä- Ypäjä.
Näistä kunnista valitaan vapaa-aikalautakuntaan jäsen ja varajäsen siten,
että tämän sopimuksen voimaantullessa ensiksi mainitut kunnat valitsevat varsinaisen jäsenen ja jälkimmäiset varajäsenen. Sopimuskuntien
edustus lautakunnassa on musiikkiopistoa koskevien asioiden käsittelyn
ajan.

Ehdotus:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se tekee luottamushenkilövalinnan sopimuksen mukaisesti.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

ORIPÄÄN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kunnanhallitus
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Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien yhteinen
jätelautakunta
Khall 106 §

Valmistelija: Pekka Paju, kunnanjohtaja
Sopimuksen kohdassa 5. todetaan, että isäntäkuntana toimiva Forssan
kaupunginvaltuusto asettaa lautakunnan toimikaudekseen yhteistoiminta-alueen kuntien nimeämistä jäsenistä. Lautakunnassa on yksi
jäsen kustakin yhteistoiminta-alueen kunnasta. Lautakunnan kokoonpanon tulee täyttää naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain 4 a §:n
vaatimukset.

Ehdotus:

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto esittää jätelautakuntaan jäsenen ja henkilökohtaisen varajäsenen toimikaudeksi
2017–2021.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

ORIPÄÄN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kunnanhallitus
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Hallintokuntien pöytäkirjat
Khall 107 §

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 17.5.2017
Sosiaalilautakunta 18.5.2017
Tarkastuslautakunta 24.5.2017
Tekninen lautakunta 1.6.2017
Sivistyslautakunta 7.6.2017

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

ORIPÄÄN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kunnanhallitus
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Kiinteistöluovutusilmoitukset
Khall 108 §

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 Koivuiemi-nimisestä tilasta 561-404-10-128
Oripään kunnassa

Kauppa:

Määräala Ojala-nimisestä tilasta 561-404-2-13 Oripään
kunnassa

Kauppa:

Määräala Kpoivuniemi-nimisestä tilasta 561-404-10-128
Oripään kunnassa

Kauppa:

Määräala Miilumäki-nimisestä tilasta 561-404-10-142
Oripään kunnassa

Kauppa:

Pehkusuo-niminen tila 561-404-7-91 Oripään kunnassa

Kauppa:

Vipunpelto-ninimen tila 561-404-1-120 Oripään kunnassa

Ehdotus:

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

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

ORIPÄÄN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kunnanhallitus
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Ilmoitusasiat
Khall 109 §

OP Yrityspankki Oyj
Kuntatodistus 100 000 euroa 20.4.2017
Kuntatodistus 400 000 euroa 29.5.2017
Varsinais-Suomen liitto, Maakuntahallitus
Huhtikuu: Tiedote sekä Kari Häkämiehen tiedote
Toukokuu: Tiedote sekä Kari Häkämiehen tiedote
Kuntaliitto
Yleiskirjeet 11/2017 Kunnanhallituksen, lautakuntien ja muiden
toimielinten valinnat ja 12/2017 Kuntayhtymän toimielinten valinta:
https://www.kuntaliitto.fi/yleiskirjeet/2017/kunnanhallituksenlautakuntien-ja-muiden-toimielinten-valinnat-0
https://www.kuntaliitto.fi/yleiskirjeet/2017/kuntayhtyman-toimielintenvalinta-0
ELY-keskus
Siirtymäajan liikennöintisopimuksen 500096 muutokset 5.6.2017 alkaen
Valtiovarainministeriö
Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden johtoryhmän sihteeristön
(VAHTI-sihteeristö) ja asiantuntijajaoston asettamispäätös
Aurajokisäätiö
Toimintakertomus 2016
LSKKY
Yhtymävaltuuston 30.5.2017 kokouspöytäkirja: http://www.novida.fi
Varsinais-Suomen liitto
Kutsu edustajainkokoukseen 21.8.2017

Ehdotus:

Ilmoitusasiat merkitään kunnanhallituksen tiedoksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

ORIPÄÄN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu
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Pöytäkirjajäljennökset
Khall 110 §

Turun seudun puhdistamo Oy: Kevätyhtiökokouksen kokouspöytäkirja
21.4.2017: www.turunseudunpuhdistamo.fi
KTO: V-S erityishuoltopiirin ky:n hallituksen pöytäkirja 27.4.2017 ja
18.5.2017: www.kto-vs.fi
Sote- ja maakuntauudistuksen väliaikaista valmistelutoimielintä
koskevan II neuvottelun pöytäkirja 16.5.2017
VSSHP: Hallituksen kokouspöytäkirja 23.5.2017: http://vsshp.ktweb.fi
Marttilan kunta: Ote kunnanhallituksen kokouspöytäkirjasta 18.4.2017,
ote kunnanhallituksen kokouspöytäkirjasta 29.5.2017 koskien lausuntoa
eläinlääkärien toimitiloista
Liedon kunta: Ympäristöterveyslautakunnan 31.5.2017 pidetyn
kokouksen pöytäkirja on nähtävissä linkistä http://ktweb.lieto.fi/

Ehdotus:

Pöytäkirjajäljennökset merkitään kunnanhallituksen tiedoksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

ORIPÄÄN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu
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Viranhaltijapäätökset
Khall 111 §

Kunnanjohtaja:
§ 36, sosiaalilautakunnan esittelyn siirto
henkilöstöpäätöksiä

Ehdotus:

Kunnanhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedokseen.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

ORIPÄÄN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kunnanhallitus
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Määräaikaiset palkantarkistukset
Khall 112 §

Valmistelija: Kunnanhallituksen puheenjohtaja
Sosiaalitoimen toimialueella on hoidettu sosiaalijohtajan hallinnollisia
tehtäviä tilapäisjärjestelyin. toukokuussa sosiaalijohtaja oli töissä neljänä
päivänä ja kesäkuussa ei ole lainkaan sosiaalijohtajaa. Hallinnolliset
toimenpiteet on tehty ja tehdään kunnanjohtajan toimesta. Päätökset
sosiaalitoimeen liittyvissä asiakaspäätöksissä päätökset tekee vt.
sosiaalityöntekijä.

Ehdotus:

Kunnanhallituksen puheenjohtaja
Kunnanjohtajalle suoritetaan määräaikainen palkankorotus (10%
tehtäväkohtaisesta palkasta) 1.5.2017 – 30.6.2017 välisenä aikana
lisätehtävien hoitamisesta.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

Ehdotus hyväksyttiin.

ORIPÄÄN KUNTA

Kokouspäivämäärä
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Tien nimen muutos
Khall 113 §

Valmistelija: Pekka Paju, kunnanjohtaja
On käynyt ilmi, että ns. teollisuusalueen asemakaavan tiennimiä on
muutettu vuonna 2009 siten, että Pättäreentielle on annettu nimi
Petkeleentie ja Petkeleentieksi nimitetyltä tieltä risteävä tie on nimitetty
Pättäreentieksi. Osoitteita ei kuitenkaan ole muutettu muutosta
vastaavaksi. Nykyisellä Pättäreentiellä ei ole kiinteistöjä.
Tien nimen muuttaminen osoitteistoa vastaavaksi on helpompi
toimenpide kuin lähteä vakiintunutta osoitteistoa muuttamaan.
Tien uudelleen nimeäminen on välttämätöntä mm. palo- ja
pelastustoimen sekä muiden karttanavigointijärjestelmiä käyttävien
tahojen vuoksi. Teiden uudelleen nimeäminen ei aiheuta kyseessä
olevien kiinteistöjen osoitteiden muuttamista.

Ehdotus:

Kunnanhallitus päättää asemakaavassa Petkeleentienä oleva tie nimetään
Pättäreentieksi ja Pättäreentie Petkeleentieksi.
Liite: Kaavakartta

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

Ehdotus hyväksyttiin.
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Valtuuston 8.5.2017 kokouksen päätösten täytäntöönpano
Khall 114 §

Valmistelija: Pekka Paju, kunnanjohtaja
Valtuuston kokouksessa 8.5.2017 päätettiin seuraavat asiat:
- Vanhustyöntekijän viran ja toimen muuttaminen hoitajan toimeksi
- Maa-alueen ostaminen
- Hoitajan toimen perustaminen
- Sosiaalijohtajan virka
- Hallintosääntö 1.6.2017 alkaen
-Valtuutetut ja varavaltuutetut toimikaudelle 1.6.2017–31.5.2021

Ehdotus:

Kunnanhallitus toteaa, että valtuuston päätökset ovat syntyneet oikeassa
järjestyksessä ja päättää panna ne täytäntöön.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

