.

ORIPÄÄN KUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA

Kunnanhallitus

Kokousaika

7.8.2017 kello 18.00–18.30

Kokouspaikka

kunnantalo

Nro

Sivu

7/2017

130

Läsnä
Anne-Mari Kaarto
Sanna Kiertonen
Matti Kulmanen
Päivi Kössi, pj.
Pertti Liinoja
Mika Nieminen
Tapio Pajula, vpj., poissa klo 18.13-18.16, § 125 käsittelyn ajan
Hannele Rouhiainen, kvalt. pj.
Maarit Salama, kvalt. 1. vpj., poissa klo 18.13-18.16, § 125 käsittelyn
ajan
Marko Suisto, kvalt. 2. vpj.
Pekka Paju, esittelijä, poissa klo 18.13-18.16, § 125 käsittelyn ajan
Tarja Jumppanen, pöytäkirjanpitäjä

Puheenjohtaja

Päivi Kössi

Pöytäkirjanpitäjä

Tarja Jumppanen

Asiat

pykälät

115–131

sivut

130–148

Pöytäkirjan allekirjoitus
ja varmennus

Pöytäkirja on tarkastettu

Päivi Kössi
puheenjohtaja
Oripäässä 7.8.2017

Anne-Mari Kaarto
Pöytäkirja on pidetty ylei- Oripäässä 15.8.2017
sesti nähtävänä
Pöytäkirjanpitäjä

Tarja Jumppanen
pöytäkirjanpitäjä

Sanna Kiertonen

Tarja Jumppanen
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Khall 115 §

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 kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Pöytäkirjan tarkastaminen
Khall 116 §
Ehdotus:

Kunnanhallitus valitsee pöytäkirjantarkastajiksi vuorossa olevat.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anne-Mari Kaarto ja Sanna Kiertonen.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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Valtuuston 19.6.2017 kokouksen päätösten täytäntöönpano
Khall 117 §

Valmistelija: Pekka Paju, kunnanjohtaja
Valtuuston kokouksessa 19.6.2017 päätettiin seuraavat asiat:
- Tilinpäätös
- Ostotarjous maa-alueesta
- Lisämäärärahaesitys omaishoidon tukeen
- Mönkijä
- Koulun alueen energiatehokkuushanke
- Turuntie 33:n öljykattilalaitos ja sen palvelemat kiinteistöt
- Valtuuston vaalilautakunnan valitseminen toimikaudeksi 2017–2021
- Valtuuston puheenjohtajan sekä I ja II varapuheenjohtajan vaali
- Ilmoitus valtuustoryhmistä ja valtuutettujen istumajärjestys
- Valtuuston koollekutsuminen ja kokouksista tiedottaminen
- Valtuuston kokousajat vuonna 2017
- Kunnanhallituksen jäsenten ja varajäsenten vaali
- Tarkastuslautakunnan vaali vuosiksi 2017–2021
- Keskusvaalilautakunnan vaali vuosiksi 2017–2021
- Sosiaalilautakunnan vaali vuosiksi 2017–2021
- Hyvinvointivaliokunnan jäsenen ja varajäsenen valinta Loimaan
kaupungin hyvinvointivaliokuntaan vuosiksi 2017–2021
- Sivistyslautakunnan vaali vuosiksi 2017–2021
- Teknisen lautakunnan vaali vuosiksi 2017–2021
- Kiinteistötoimitusten uskottujen miesten vaali vuosiksi 2017–2021
- Käräjäoikeuden lautamiesten vaali vuosiksi 2017–2021
- Lounais-Suomen poliisin neuvottelukunnan jäsenten vaali
valtuustokaudeksi 2017–2021
- Varsinais-Suomen liiton edustajainkokouksen edustajan valinta
- Edustaja Loimaan sivistysvaliokuntaan

Ehdotus:

Kunnanhallitus toteaa, että valtuuston päätökset ovat syntyneet oikeassa
järjestyksessä ja päättää panna ne täytäntöön lukuun ottamatta
kiinteistötoimitusten uskottujen miesten vaalia, joka tulee käsitellä
uudestaan, koska kaikki valitut eivät täytä valinnalle asetettuja
kelpoisuusvaatimuksia.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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Ankkuri-toiminnan käynnistäminen Lounais-Suomen poliisilaitoksen kanssa
Khall 118 §

Valmistelija: Pekka Paju, kunnanjohtaja
Sisäasiainministeriön julkaisun ”Ankkuri-malli moniviranomaisyhteistyössä” mukaisesti nuoren rikoskierteen katkaisemiseksi ja hänen
tarvitsemansa kokonaisvaltaisen tuen saamiseksi tärkeää on
viranomaisten oikea-aikainen ja kokonaisvaltainen arviointi nuoren
tilanteesta sekä keskinäinen yhteistyö. Ankkuri-malli perustuu
moniviranomaisyhteistyöhön, jossa eri viranomaiset työskentelevät
poliisiasemalla.
Loimaan poliisiasemalla on tarkoitus käynnistää Ankkuri-malli syksyllä
2017 siten, että yhteistyösopimuksen toiminnasta tekevät LounaisSuomen poliisilaitos Loimaan poliisiaseman alueen kuntien (Loimaan
kaupunki, Aura, Koski Tl, Marttila, Oripää ja Pöytyä) kanssa
yhteistoimintasopimuksen isäntäkuntana Loimaan kaupunki.
Kunnat ovat nimenneet Lounais-Suomen poliisilaitoksen pyynnöstä
henkilön Ankkuri-toiminnan ohjausryhmään kehittämään toimintamallia
alueen omien valmiuksien pohjalta. Ohjausryhmän kehittämistyöhön
perustuen Loimaan seutukunnan kunnille esitetään liittymistä LounaisSuomen poliisilaitoksen Loimaan poliisiaseman ja Loimaan kaupungin
välillä solmittavaan yhteistyöhön.
Liitteenä: 1) Ankkuri-toimintamalli, 2) Ankkuritoiminnan talousarvio ja
kustannustenjako, 3) Ankkuri-ohjausryhmän kokousmuistio, 4) Sopimus
Ankkuri-toiminnasta, 5) Yhteistoimintasopimus

Ehdotus:

Kunnanhallitus hyväksyy esitetyn yhteistoimintasopimuksen LounaisSuomen poliisilaitoksen ja Loimaan poliisiaseman alueen kuntien
kanssa.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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Kuntapäiväedustajan valinta
Khall 119 §

Valmistelija: Pekka Paju, kunnanjohtaja
Kuntaliiton valtuuston vaalilautakunta kutsuu Varsinais-Suomen
vaalipiirin kuntapäivät koolle Turkuun 26.9.2017. Kokouspaikkana on
Original Sokos Hotel Hamburger Börs.
Varsinais-Suomen vaalipiirin kuuluvat Kuntaliiton jäsenkunnat saavat
valita liiton sääntöjen perusteella edustajia kuntapäiville kunnan
asukasluvun mukaan.
Kunnan asukasluku
Edustajia enintään
10 000
1
10 001 - 50 000
2
50 001 - 100 000
3
yli 100 000
4
Kunnanhallitus tai valtuusto valitsee kokousedustajat. Varsinaiselle
edustajalle voidaan valita tarpeellinen määrä varaedustajia,
henkilökohtaisia tai sijaan tulojärjestyksessä.
Kuntapäivien kokousasia vaalipiirin ehdokaslistojen nimeäminen
valtuuskunnan vaalia varten. Varsinais-Suomen vaalipiiristä valitaan
kuntien jäsenäänestyksessä 15.11.–31.12.2017 Kuntaliiton valtuuskuntaan 6 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Ehdotus:

Kunnanhallitus nimeää kunnan edustajan ja hänen varajäsenensä
Varsinais-Suomen vaalipiirin kuntapäiville.

Päätös:

Kunnan edustajaksi valittiin Hannele Rouhiainen ja varalle Päivi Kössi.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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Kunnanhallituksen edustajien valitseminen lautakuntiin vuosiksi 2017–2021
Khall 120 §

Valmistelija: Pekka Paju, kunnanjohtaja
Kunnan toimielinten kokouksessa on jäsenten lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus:
- kunnanhallituksen kokouksessa valtuuston puheenjohtajalla ja
varapuheenjohtajilla
- muun toimielimen kokouksessa kunnanhallituksen puheenjohtajalla
ja kunnanjohtajalla
Hallintosäännön mukaan kunnanhallitus voi määrätä muihin toimielimiin edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksissa. Edustajaksi voidaan määrätä myös kunnanhallituksen varajäsen tai kunnanjohtaja.
Tarkastuslautakuntaan ja keskusvaalilautakuntaan kunnanhallitus ei voi
määrätä edustajaansa.

Ehdotus:

Kunnanhallitus päättää valita kunnanhallituksen edustajat seuraaviin
lautakuntiin vuosiksi 2017–2021:
Sosiaalilautakunta
Sivistyslautakunta
Tekninen lautakunta

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

Edustajiksi valittiin:
Sosiaalilautakunta: Matti Kulmanen
Sivistyslautakunta: Pertti Liinoja
Tekninen lautakunta: Mika Nieminen
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Edustajien valitseminen yhtiöihin ja yhteisöihin
Khall 121 §

Valmistelija: Pekka Paju, kunnanjohtaja
Hallintosäännön 19
edustajan yhteisöjen
vastaaviin sekä antaa
kunnan ehdokkaat
tilintarkastajiksi.

Ehdotus:

§ mukaan kunnanhallitus määrää kunnan
ja säätiöiden yhtiö- tai vuosikokouksiin ja
tarvittaessa toimiohjeet edustajille sekä nimeää
yhteisöjen ja säätiöiden hallintoelimiin ja

Kunnanhallitus valitsee edustajat yhteisöihin:
Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy yhtiökokous
kunnanjohtaja

varalla tekninen sihteeri

Turun Seudun Puhdistamo Oy yhtiökokous
kunnanjohtaja

varalla tekninen sihteeri

As.Oy Lennonpellontie yhtiökokous
taloussihteeri

varalla kunnanjohtaja

As.Oy Suojalanniitty yhtiökokous
taloussihteeri

varalla kunnanjohtaja

As.Oy Lennonpelto yhtiökokous
taloussihteeri

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

Ehdotus hyväksyttiin.

varalla kunnanjohtaja
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Talouden osavuosiraportti 1.1.–30.6.2017
Khall 122 §

Valmistelija: Pekka Paju, kunnanjohtaja
Liitteenä talouden osavuosiraportti ajalta 1.1.–30.6.2017.

Ehdotus:

Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen osavuosiraportin ajalta 1.1.–
30.6.2017 ja saattaa raportin tiedoksi kunnanvaltuustolle.

Päätös:

Kunnanhallitus merkitsi tiedokseen osavuosiraportin ajalta 1.1.–
30.6.2017 ja saattaa raportin tiedoksi kunnanvaltuustolle.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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Vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2018–2020 taloussuunnitelman
laadintaohjeet
Khall 123 §

Valmistelija: Pekka Paju, kunnanjohtaja

Ehdotus:

Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan ohjeistuksen ja liitteen
mukaisen raamin vuoden 2018 talousarvion valmistelun pohjaksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

ORIPÄÄN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kunnanhallitus

7.8.2017

139

Kiinteistö Mäki, kiinteistötunnus 561-404-5-9
Khall 124 §

Valmistelija: Pekka Paju, kunnanjohtaja
Kiinteistö Mäki, 561-404-5-9, tuli myyntiin kesän alkupuolella
kiinteistön omistajan kuoltua aiemmin alkuvuonna. Kiinteistön pinta-ala
on 580 m2 ja kiinteistöllä on huonokuntoinen asuinrakennus ja
huonokuntoisia ulkorakennuksia.
Kiinteistö sijaitsee keskustan asemakaava-alueella kaavamerkintä AL II
ja rajoittuu Yläneentiehen. Karttaote liitteenä.
Alkuperäinen hintapyyntö oli 24 000 euroa, mutta myyjä on valmis
myymään kiinteistön 17 000 euron hinnasta.

Ehdotus:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Oripään kunta ostaa kiinteistön
Mäki, kiinteistötunnus 561-404-5-9, 17 000 euron kauppahinnasta Ilmo
Sukarin kuolinpesältä ja valtuuttaa kunnanhallituksen hyväksymään
kaupasta tehtävän kauppakirjan.

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 §/12.6.2017

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:

Kunnanhallitus hyväksyy kaikki oikaisuvaatimukset ja takaisinperintää
ei suoriteta.
__________________________________________________

Khall 125 §

Valmistelija: kunnanhallituksen puheenjohtaja
Asiaa on käsitelty niin sivistyslautakunnassa kuin kunnanhallituksessakin. Kunnanhallitus on päättänyt kokouksessaan Khall 75 §/12.6.2017,
ettei takaisinperintää suoriteta.

Ehdotus:

Kunnanhallituksen puheenjohtaja
Kunnanhallitus
käsitellyksi.

esittää,

että

valtuusto

toteaa

aloitteen

loppuun

Pöytäkirjamerkintä:

Pekka Paju, Maarit Salama ja Tapio Pajula poistuivat asian käsittelyn
ajaksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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Vanhusten rivitalojen vesikatteen uusiminen
Tekn.ltk. § 41/3.8.2017

Valmistelija: Pekka Paju, tekninen johtaja
Vanhusten rivitalojen vesikatteen uusimiseen oli talousarviossa varattu
60 000 euron määräraha. Määrärahaa arvioitaessa ei oltu huomioitu
tarvetta tasakattoisten huoneistojen ulkovarastojen kattomuodon
muutokseen ja niin saadut urakkatarjoukset ylittävät huomattavasti
varatun määrärahan. Urakkatarjouksia saatiin
kolme kappaletta.
Palvelutalon vesikatteen uusimiseen oli varattu 120 000 euron määräraha
ja työn kustannukset ovat noin 80 000 euroa.
Liitteenä pöytäkirja tarjousten avauksesta.

Ehdotus:

1. Lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle
siirrettäväksi talousarvion investointiosan kohdasta palvelutalon vesikate
120 000 euroa 40 000 euroa kohtaan vanhusten rivitalon vesikate.
2. Lautakunta hyväksyy halvimman tarjouksen tehneen Turun Jokeripelti
Oy:n urakkatarjouksen 88 584,39 € alv 0 %.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lisätietoja:
Tekninen johtaja Pekka Paju 0500-531 862
__________________________________________________

Khall 126 §
Ehdotus:

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle siirrettäväksi talousarvion
investointiosan kohdasta, palvelutalon vesikate 120 000 euroa, 40 000
euroa kohtaan vanhusten rivitalon vesikate.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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Uitonmäen kunnallistekniset työt
Tekn.ltk. § 42/3.8.2017

Valmistelija: Pekka Paju, tekninen johtaja
Taloussuunnitelmassa 2016 arvioitiin Uitonmäen kunnallisteknisten
töiden kustannusarvioksi 530 000 euroa, jonka piti jakaantua vuosille
2016 ja 2017.
Suurimman osan kustannuksista piti kohdistua talousarviovuodelle 2016,
mutta olosuhteista johtuen kustannuksista toteutui vuonna 2016
ainoastaan 170 451,73 euroa kun talousarviossa oli varauduttu 400 000
euron menoihin.
Tämän vuoden talousarviossa kohteeseen oli varauduttu ainoastaan
170 000 euron määrärahalla.
Työn kustannukset nousivat oletettua paljon suuremmasta louhinnan
määrästä johtuen. Louhinnan suuri määrä kasvatti urakka-aikaa
merkittävästi ja kasvatti siten myös rakennuttamiskustannuksia.
Rakennusurakoiden kokonaishinta oli 404 300 €.
Lisätyöt 166 132,98 €
Koko hankkeen kokonaiskustannuksiksi muodostui noin 660 000 euroa.

Ehdotus:

Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle
muutettavaksi talousarvion investointiosien kohta Uitonmäen tiet menot
260 000 euroksi ja kohta Uitonmäen vesi- ja viemärilinjat menot
230 000 euroksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin. hyväksyttiin

Lisätietoja:
Tekninen johtaja Pekka Paju 0500-531 862
__________________________________________________

Khall 127 §

Valmistelija: Pekka Paju, kunnanjohtaja

Ehdotus:

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle talousarvion investointiosan
kohtaan Uitonmäen tiet, menot 50 000 €, 210 000 euron lisämäärärahaa
ja kohtaan Uitonmäen vesi- ja viemärilinjat, menot 120 000 €,
lisämäärärahaa 110 000.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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Hallintokuntien pöytäkirjat
Khall 128 §

Kuntalain 92. § 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 29. § mukaan kunnan viranomaisen on neljän päivän
kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta ilmoitettava kunnanhallitukselle ja
lautakunnalle niiden määräämällä tavalla niistä päätöksistä, jotka
voidaan ottaa kunnanhallituksen tai lautakunnan käsiteltäväksi.
Edellä mainittujen säännösten nojalla kunnanhallitukselle on toimitettu
seuraavat hallintokuntien pöytäkirjat:
Sosiaalilautakunta 15.6.2017
Tekninen lautakunta 3.8.2017

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 129 §

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:

Kotiranta-niminen tila 561-403-1-38 Oripään kunnassa

Kauppa:

Jokiranta-niminen tila 561-401-1-159 Oripään kunnassa

Kauppa:

Hietamaa II- ja Hietikko-nimiset tilat 561-405-2-15 ja
561-405-1-22 Oripään kunnassa

Kauppa:

Kikkankulma-niminen tila 561-404-10-173 Oripään
kunnassa

Lahja:

½-osuus Rajala-nimisestä tilasta 561-405-6-76 Oripään
kunnassa

Kauppa:

Määräala Tiemaa-nimisestä tilasta 561- 404-10-127
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 130 §

OP Yrityspankki Oyj
-Kuntatodistus 100 000 euroa 28.6.2017
-Kuntatodistus 150 000 euroa 6.7.2017
-Kuntatodistus 500 000 euroa 24.7.2017
Merikratos Oy
-Sosiaaliasiamiehen raportti vuodesta 2016
Varsinasi-Suomen liitto:
-Maakuntahallituksen ja -valtuuston pöytäkirjat: www.varsinais-suomi.fi
-Maakuntajohtajan katsaus 26.6.2017
VSSHP
-Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallituksen ja valtuuston
kokouksista julkaistavat tiedotteet:
http://www.vsshp.fi/fi/sairaanhoitopiiri/media-tiedotteetviestinta/tiedotteet/Sivut/default.aspx
-esityslistat ja pöytäkirjat: http://vsshp.ktweb.fi

Ehdotus:

Ilmoitusasiat merkitään kunnanhallituksen tiedoksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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Pöytäkirjajäljennökset
Khall 131 §

Forssan kaupunki: Jätelautakunnan kokouspöytäkirja 29.5.2017:
http://dynastia.forssa.fi/djulkaisu/kokous/TELIN-102414.HTM
VSSHP: Hallituksen ja valtuuston kokous: http://vsshp.ktweb.fi
V-S erityishuoltopiirin kuntayhtymän 14.6.2017 hallituksen kokouksen
pöytäkirja: www.kto-vs.fi

Ehdotus:

Pöytäkirjajäljennökset merkitään kunnanhallituksen tiedoksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

