ORIPÄÄN KUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA

Kunnanvaltuusto
Kokousaika

14.8.2017 kello 18.00–18.18

Kokouspaikka

kunnantalo, valtuustosali

Nro

Sivu

4/2017

54

Läsnä
Kaarto, Anne-Mari
Kalsi, Esa
Kankare, Tarmo
Kiertonen, Sanna
Koivusaari, Miia
Kulmanen, Matti
Kössi, Päivi
Liinoja, Pertti
Markula, Pekka
Nieminen, Mika
Pajula, Tapio
Rouhiainen, Hannele, pj.
Salama, Maarit, 1. vpj.
Suisto, Marko, 2. vpj.
Tuomisto, Ilkka
Tuusa-Oksanen, Päivi
Vainionmaa, Reijo
Paju, Pekka, pöytäkirjanpitäjä

Puheenjohtaja

Hannele Rouhiainen

Pöytäkirjanpitäjä

Paju Pekka, Hannele Rouhiainen § 50

Asiat

pykälät

39–52

sivut

54–75

Pöytäkirjan allekirjoitus
ja varmennus
Hannele Rouhiainen
puheenjohtaja
Oripäässä 21.8.2017

Pekka Paju
pöytäkirjanpitäjä

Tarmo Kankare
Pöytäkirja on pidetty ylei- Oripäässä 22.8.2017
sesti nähtävänä

Sanna Kiertonen

Pöytäkirja on tarkastettu

Pöytäkirjanpitäjä

Pekka Paju

ORIPÄÄN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kunnanvaltuusto

14.8.2017

55

_______________________________________________________________________________________

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kvalt 39 §

Hallintosäännön 80 §:n mukaan suoritetaan nimenhuuto.
Kokouskutsu on lähetetty valtuutetuille 8.8.2017. Kokouskuulutus on
julkaistu kunnan ilmoitustaululla ja verkkosivuilla 9.8.2017 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 40 §

Hallintosäännön mukaan valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
sovitaan tarkastusajasta.

Ehdotus:

Pöytäkirjantarkastus
suoritetaan
pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tarmo Kankare ja Sanna Kiertonen.

21.8.2017.

Valitaan

kaksi

Pöytäkirjamerkintä:
Puheenjohtaja käytti työjärjestyspuheenvuoron ja tiedusteli voidaanko käsitellä kohdassa
§ 45, Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien yhteinen jätelautakunta, jota ei
voida käsitellä puuttuvien tietojen vuoksi, asiat: Liedon ympäristöterveyslautakunnan jäsenten vaali
toimikaudeksi 2017-2021 ja Ehdokkaan nimeäminen maakuntavaltuustoon. Valtuusto hyväksyi
yksimielisesti menettelyn.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

ORIPÄÄN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kunnanvaltuusto

14.8.2017
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Auranlaakson kansalaisopiston johtokunnan jäsenten vaali vuosiksi 2017–2021
Khall 99 §/12.6.2017

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.

__________________________________________________
Kvalt 41 §
Ehdotus:

Kunnanvaltuusto valitsee Auranlaakson kansalaisopiston johtokuntaan
kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet vuosiksi 2017–2021.

Päätös:

Jäsen Irmeli Isotalo, varajäsen Tuire Paju.
Jäsen Kyllikki Kalsi, varajäsen Maarit Salama.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

ORIPÄÄN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kunnanvaltuusto

14.8.2017
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Lounais-Suomen
koulutuskuntayhtymän
vuosiksi 2017–2021
Khall 100 §/12.6.2017

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

Sivu

Kunnanvaltuusto

14.8.2017
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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.

__________________________________________________
Kvalt 42 §
Ehdotus:

Kunnanvaltuusto valitsee Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän
valtuustoon kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet vuosiksi
2017–2021.

Päätös:

Jäsen Anne-Mari Kaarto, varajäsen Päivi Tuusa-Oksanen
Jäsen Matti Kulmanen, varajäsen Tapani Pukkila

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

ORIPÄÄN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kunnanvaltuusto

14.8.2017
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Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston jäsenten vaali
vuosiksi 2017–2021
Khall 101 §/12.6.2017

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

ORIPÄÄN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kunnanvaltuusto

14.8.2017
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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.

__________________________________________________
Kvalt 43 §
Ehdotus:

Kunnanvaltuusto
valitsee
Varsinais-Suomen
sairaanhoitopiirin
kuntayhtymän valtuustoon yhden jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen
varajäsenen vuosiksi 2017–2021.

Päätös:

Jäsen Anne-Mari Kaarto, varajäsen Kaisa Kiertonen

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

ORIPÄÄN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kunnanvaltuusto

14.8.2017
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Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän valtuuston jäsenten vaali
vuosiksi 2017–2021
Khall 102 §/12.6.2017

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

Kunnanvaltuusto

14.8.2017
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Kvalt 44 §
Ehdotus:

Kunnanvaltuusto
valitsee
Varsinais-Suomen
erityishuoltopiirin
kuntayhtymän valtuustoon yhden jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen
varajäsenen vuosiksi 2017–2021.

Päätös:

Jäsen Anne Lintumaa, varajäsen Sanna Kiertonen

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

ORIPÄÄN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kunnanvaltuusto

14.8.2017
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Liedon ympäristöterveyslautakunnan jäsenten vaali toimikaudeksi 2017-2021
Kvalt 45 §

Ympäristöterveydenhuollon palveluista olevan
yhteistoimintasopimuksen mukaan ympäristöterveydenhuollon tehtäviä
hoitaa sopijakuntien puolesta ympäristöterveyslautakunta, johon
sopijakunnat valitsevat yhteensä 12 jäsentä siten, että kustakin
kunnasta/kaupungista on yksi edustaja. Auran, Kosken Tl, Marttilan,
Oripään ja Sauvon edustajilla on kullakin 1 ääni ja Kaarinan,
Kemiönsaaren, Liedon, Loimaan, Paimion, Paraisten ja Pöytyän
edustajilla kullakin 2 ääntä. Ympäristöterveyslautakunta nimittää
keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtajana
toimii isäntäkunnan edustaja. Varapuheenjohtajana toimii kulloisenkin
valtuusto kaudenajan se taho, jolla valtuustokautta edeltävän viimeisen
tilinpäätöksen mukaan on ollut suurin maksuosuus.
Tasa-arvolain 4 a §:n mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee
valtuustoa lukuun ottamatta olla sekä naisia että miehiä kumpiakin
vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Ehdotus:

Valtuusto valitsee jäsenen ja varajäsenen ympäristöterveyslautakuntaan.

Päätös:

Jäsen Pertti Liinoja, varajäsen Tarmo Kankare

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

ORIPÄÄN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kunnanvaltuusto

14.8.2017
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Ehdokkaan valinta maakuntavaltuuston jäseneksi ja varajäseneksi
Kvalt 46 §

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.

Ehdotus:

Valtuusto valitsee Oripään kunnan ehdokkaan ja hänelle varajäsenen
valittavaksi Varsinais-Suomen maakuntavaltuustoon.

Päätös:

Ehdokas Sanna Kiertonen, varajäsenehdokas Päivi Kössi

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

ORIPÄÄN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kunnanvaltuusto

14.8.2017
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Kiinteistötoimitusten uskottujen miesten vaali vuosiksi 2017–2021
Khall 96 §/12.6.2017

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.
__________________________________________________
Kvalt 34 §/19.6.2017
Ehdotus:

Kunnanvaltuusto
valitsee
kiinteistönmuodostamislain
sekä
käräjäoikeuslain säännökset huomioiden kiinteistötoimitusten kuusi
uskottua miestä vuosiksi 2017–2021.

Päätös:

Kunnanvaltuusto valitsi kiinteistötoimitusten uskotuiksi miehiksi:

Hannu Suisto
Kirsi Pukkila
Tuula Rintala
Tarmo Kankare
Ville Auramaa
Maarit Salama
__________________________________________________

Valtuuston 19.6.2017 kokouksen päätösten täytäntöönpano
Khall 117 §/7.8.2017

Valmistelija: Pekka Paju, kunnanjohtaja

Päätös:

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.

__________________________________________________

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

ORIPÄÄN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kunnanvaltuusto

14.8.2017
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Kvalt 47 §
Ehdotus:

Kunnanvaltuusto valitsee kiinteistönmuodostamislain sekä käräjäoikeuslain säännökset huomioiden kiinteistötoimitusten kuusi uskottua miestä
vuosiksi 2017–2021.

Päätös:

Uskotuiksi miehiksi valittiin:
Hannu Suisto
Kirsi Pukkila
Taru Ojanperä
Tarmo Kankare
Ville Auramaa
Maarit Salama

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

ORIPÄÄN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kunnanvaltuusto

14.8.2017
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Talouden osavuosiraportti 1.1.–30.6.2017
Khall 122 §/7.8.2017

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.

__________________________________________________
Kvalt 48 §
Ehdotus:

Kunnanvaltuusto merkitsee tiedokseen osavuosiraportin ajalta 1.1.–
30.6.2017

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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Kiinteistö Mäki, kiinteistötunnus 561-404-5-9
Khall 124 §/7.8.2017

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.

__________________________________________________
Kvalt 49 §
Ehdotus:

Kunnanvaltuusto päättää, 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

ORIPÄÄN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kunnanvaltuusto

14.8.2017

69

_______________________________________________________________________________________

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 §/7.8.2017

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.

__________________________________________________
Kvalt 50 §
Ehdotus:

Kunnanvaltuusto toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjamerkintä:

Pöytäkirjanpitäjä Pekka Paju ja valtuutetut Maarit Salama, Tapio Pajula
ja Reijo Vainionmaa poistuivat paikoiltaan esteellisinä tämän pykälän
käsittelyn ajaksi. Pöytäkirjanpitäjänä toimi puheenjohtaja Hannele
Rouhiainen.

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 §/7.8.2017
Ehdotus:

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

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

__________________________________________________
Kvalt 51 §
Ehdotus:

Kunnanvaltuusto päättää, että talousarvion investointiosan kohdasta
palvelutalon vesikate 120 000 euroa, siirretään 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 §/7.8.2017

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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Kvalt 52 §
Ehdotus:

Kunnanvaltuusto päättää myöntää talousarvion investointiosan kohtaan
Uitonmäen tiet, menot 50 000 €, 210 000 € lisämäärärahaa ja kohtaan
Uitonmäen vesi- ja viemärilinjat, menot 120 000 €, lisämäärärahaa
110 000 €.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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Muut asiat

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

Valtuutettu Matti Kulmanen haastoi kaikki valtuutetut ja muutkin
kuntalaiset seuraamaan Oripään liikuntahalliin 2.9.2017 pelattavaa
harjoitusottelua Hurrikaani Loimaa – Raision Loimu.

