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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

Khall  148 §  Kunnanhallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä 

on saapuvilla kokouksessa. Kunnanhallituksen päätöksen mukaan kutsu 

kunnanhallituksen jäsenille toimitetaan vähintään viisi päivää ennen ko-

kousta. Mikäli jonkun tai joidenkin asioiden kiireellisyys niin vaatii, sil-

loin se voidaan esittää puhelimitse. 

 

Ehdotus:  Todetaan kunnanhallituksen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

 

 

Päätös:  Todettiin kunnanhallituksen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan tarkastaminen 
 

Khall  149 §  

 

Ehdotus:   Kunnanhallitus valitsee pöytäkirjantarkastajiksi vuorossa olevat.  

 

 

Päätös:  Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pekka Markula ja Anne-Mari Kaarto. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Esitys Varsinais-Suomen liiton kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi 

 
Khall  150 § Valmistelija: Pekka Paju, kunnanjohtaja  

 

 Varsinais-Suomen liiton maakuntahallitus hyväksyi 28.8.2017 liiton 

alustavan talousarvion 2018 sekä taloussuunnitelmaluonnoksen 2018–

2019 ja päätti toimittaa asiakirjan kunnille sekä varata kunnille 

tilaisuuden esityksien tekemiseen kuntayhtymän toiminnan 

kehittämiseksi 31.10.2017 mennessä. 

 Kuntien esitykset sekä lopullinen talousarvio- ja -suunnitelmaesitys 

käsitellään maakuntahallituksessa 20.11.2017 ja viedään maakunta-

valtuustoon 11.12.2017. 

 Liitteenä kirje kunnille ja alustava talousarvio. 

 

 

Ehdotus: Oripään kunnalla ei ole huomautettavaa esitetyistä talousarvio- ja 

suunnitelmaesityksistä. 

 

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.  
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Vaalilautakunta 
 

Khall  151 §  Valmistelija: Pekka Paju, kunnanjohtaja 

 

 Kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava kutakin 

äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu puheenjohtaja, 

varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä 

varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme, sekä laitoksessa 

toimitettavaa ennakkoäänestystä varten yksi tai useampi vaalitoimikunta, 

joihin kuhunkin kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu 

jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava 

vähintään kolme. 

 Sekä vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenten että niiden 

varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa asianomaisessa 

vaalipiirissä edellisissä eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita 

puoluerekisteriin merkittyjä puolueita. Kuntavaaleissa jäsenten ja 

varajäsenten tulee kuitenkin edustaa kunnassa edellisissä kuntavaaleissa 

ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. Vaalilautakunnan varajäsenet ja 

vaalitoimikunnan varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he 

tulevat jäsenten sijaan.  

 Ehdokas ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. 

Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei 

voi olla vaalitoimikunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Puolisoilla 

tarkoitetaan aviopuolisoita sekä avioliitonomaisissa olosuhteissa ja 

rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä. 

 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien puheenjohtajien ja 

varapuheenjohtajien nimet ja yhteystiedot on ilmoitettava kunnan 

keskusvaalilautakunnalle. 

 Vaalitoimikuntaa ei Oripäässä nimetä, koska Oripäässä ei ole laitoksia, 

joissa järjestettävää ennakkoäänestystä varten nykyisen lainsäädännön 

mukaan vaalitoimikunta olisi.  

 Mikäli äänestäjällä ei ole mahdollisuutta äänestää ennakkoon 

ennakkoäänestyspisteessä tai varsinaisena vaalipäivänä, hän voi 

kotiäänestää.  Keskusvaalilautakunnan määräämät vaalitoimitsijat 

huolehtivat ennakkoäänestyksestä yleisissä ennakkoäänestyspaikoissa 

sekä kotiäänestyksestä. 

 

 

Ehdotus: Kunnanhallitus valitsee vuoden 2018 presidentinvaaleja varten 

vaalilautakunnan.  
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Päätös:  Kunnanhallitus päätti valita vuoden 2018 presidentinvaaleja varten 

vaalilautakuntaan seuraavat henkilöt: 

 

puheenjohtaja Johanna Nieminen 

varapuheenjohtaja Moonica Juhala-Nuutila 

jäsen Matti Lankinen 

jäsen Rauno Mäentausta 

jäsen Outi Kössi 

varajäsen Maija Kiertonen 

varajäsen Matti Hallikas 

varajäsen Jukka Lehtonen 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Vanhusneuvosto 

 

Khall  138 §/11.9.2017 1.7.2013 voimaan tullut laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn 

tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 

(Vanhuspalvelulaki; 28.12.2012/980) velvoittaa kaikkia kuntia 

varmistamaan ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamis-

mahdollisuudet kunnan eri toimialojen toiminnan suunnittelussa, 

valmistelussa ja seurannassa asioihin, joilla on merkitystä ikääntyneen 

väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden elinympäristön, asumisen, 

liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen tai ikääntyneen 

väestön tarvitsemien palvelujen kannalta. 

 

Lisäksi em. lain 4 § toteaa, että kunnan on tehtävä yhteistyötä kunnassa 

toimivien julkisten tahojen, yritysten sekä ikääntynyttä väestöä 

edustavien järjestöjen ja muiden yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa. 

Näiden velvoitteiden toteutumisen varmistamiseksi vanhuspalvelulain 11 

§:ssä on säädetty, että kunnan on asetettava vanhusneuvosto ja 

huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Sosiaalilautakunta on 

14.5.2013 hyväksynyt kokouksessaan Oripään kunnan vanhusneuvoston 

toimintasäännöksi: 

 

1) Oripään kunnan vanhusneuvosto on kunnan viranomaisten, vanhusten 

ja ikääntyneiden, heidän läheistensä, omaishoitajien ja kunnassa 

toimivien eläkeläis-, veteraani- ja vanhusjärjestöjen yhteistyöelin. 

 

 2) Sosiaalilautakunta valitsee vanhusneuvostoon yhteensä 4 varsinaista 

jäsentä eläkeläis-, veteraani- ja vanhustyöjärjestöjen ehdokkaista, jotka 

ovat ilmaisseet kiinnostuksensa tehtävään. Sosiaalilautakunta valitsee 

puheenjohtajan järjestöjen edustajista. Vanhusneuvosto valitsee 

keskuudestaan varapuheenjohtajan. Kunnanhallitus ja sosiaalilautakunta 

valitsevat kumpikin jäsenensä ja henkilökohtaisen varajäsenen. 

Vanhusneuvoston sihteerinä toimii sosiaalijohtaja ja hänen varallaan 

johtava sairaanhoitaja. Luottamushenkilöitä tai viranhaltijaedustajia 

voidaan tarvittaessa kutsua kokouksiin asiantuntijaroolissa. 

 

3) Vanhusneuvoston toimikausi on valtuustokauden pituinen. 

 

4) Vanhusneuvoston tehtävät: 

- Edistää viranomaisten, vanhusten ja ikääntyneiden, heidän 

läheistensä, omaishoitajien ja kunnassa toimivien eläkeläis-, 

veteraani- ja vanhusjärjestöjen sekä yritysten yhteistoimintaa. 

- Osallistuu osaltaan vanhusten ja ikääntyneen väestön palvelujen 

suunnittelu- ja arviointityöhön (esim. suunnitelma osana kunnan 

strategista suunnittelua). 

- Edistää ikääntyneen väestön selviytymistä eri toiminnoissa, kuten 

asumisessa, sosiaali- ja terveyspalvelujen saamisessa sekä kulttuuri- 

ja vapaa-ajantoiminnoissa. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

- Seuraa ikäihmisten näkökulmasta kunnan päätöksentekoa erityisesti 

heille tarkoitettujen palveluiden, tukitoimien ja muiden etuuksien 

järjestämiseksi sekä niiden saatavuuden parantamiseksi. 

- Vaikuttaa ympäristön suunnitteluun ja toteutukseen siten, että 

julkiset tilat ja liikennejärjestelyt soveltuvat myös ikäihmisten, 

vammaisten ja sairaiden tarpeisiin. 

- Tekee esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja kunnan 

viranomaisille niistä asioista, joilla on merkitystä iäkkäiden 

henkilöiden palveluissa, osallisuudessa ja arjessa suoriutumisessa. 

Vanhusneuvostolla on oikeus saada tietoa kunnassa valmisteltavista 

iäkkään väestön kannalta merkityksellisissä asioissa. 

- Ei käsittele yksittäisen henkilön tai edustettuna olevien järjestöjen 

asioita. 

- Huolehtii käsittelemiensä asioiden tiedottamisesta. 

- Hoitaa muut vanhusneuvoston toimialaan kuuluvat ja 

sosiaalilautakunnan määräämät tehtävät. 

 
 Sosiaalilautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle vanhusneuvoston 

perustamista 1.7.2013 alkaen. Lisäksi sosiaalilautakunta hyväksyi esitetyn 

toimintasäännön. 

   

 Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 20.5.2013 perustaa vanhus-

neuvoston toimikaudeksi 2013–2014 ja hyväksyi esitetyn toiminta-

säännön sekä valitsi Tero Kuosan kunnanhallituksen edustajaksi ja 

Sanna Kiertosen varajäseneksi vanhusneuvostoon. 

 

 

Ehdotus: Kunnanhallitus valitsee edustajansa ja hänelle varajäsenen vanhus-

neuvostoon. 

 

 

Päätös: Kunnanhallituksen edustajaksi valittiin Anne-Mari Kaarto ja 

varajäseneksi Sanna Kiertonen. 

 

__________________________________________________ 

  

Khall  152 § Kuntalain 27 §:n mukaan ikääntyneen väestön osallistumis- ja 

vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on 

asetettava vanhusneuvosto. 

 

Ehdotus:  Kunnanhallitus asettaa vanhusneuvoston valtuustokaudeksi 2017–2021. 

 

Muutettu ehdotus: Kunnanhallitus pyytää sosiaalilautakuntaa esittämään neljä järjestöjen 

ehdokasta ja oman edustajansa varajäsenineen vanhusneuvostoon ja 

päivittämään vanhusneuvoston toimintasäännön. 

 

Päätös: Muutettu ehdotus hyväksyttiin.  
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Kauppakirjan hyväksyminen 
 

Kvalt 49 §/14.8.2017 

 

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. 

 

__________________________________________________ 

 

Khall  153 §  Valmistelija: Pekka Paju, kunnanjohtaja  
 

  Kauppakirja on allekirjoitettu 31.8.2017.                     

 

 

 

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan kauppakirjan tilan Mäki, 

kiinteistötunnus 561-404-5-9, ostamisesta. 

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin.  
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

ELY-keskuksen lausuntopyyntö taksilupakiintiöiden vahvistamista varten 
 

Khall  154 §  Valmistelija: Pekka Paju  kunnanjohtaja 

   

 Taksiliikennelain 19 §:n mukaan toimivaltaisen elinkeino-, liikenne- ja 

ympäristökeskuksen (ELY-keskus) tulee vahvistaa kuntakohtaiset 

taksilupien enimmäismäärät vuosittain. Nyt on valmisteilla kiintiöpäätös 

vuoden 2018 taksilupien enimmäismääräksi Varsinais-Suomen 

maakunnassa.  

 

ELY-keskus vahvistaa nyt kiintiöt viimeistä kertaa, sillä 1.7.2018 

voimaan tuleva laki liikenteen palveluista kumoaa taksiliikennelain ja 

poistaa taksilupien enimmäismäärää koskevan sääntelyn. Nyt 

valmisteilla oleva kiintiöpäätös on siten voimassa kesäkuun 2018 

loppuun saakka. 

 

Kiintiöpäätöksen perustaksi ELY-keskus seuraa taksin kysynnän ja 

tarjonnan muutoksia sekä toimialan kannattavuuden kehitystä alueellaan. 

ELY-keskus seuraa myös kuluttajien palautetta taksin saatavuudesta ja 

laadusta sekä taksien riittävyyttä elinkeinoelämän ja kuntien 

kuljetustarpeiden kannalta. Taksilupien enimmäismäärät tulee vahvistaa 

taksiliikennelain mukaan sellaiselle tasolle, että ne eivät rajoita taksien 

saatavuutta myöskään vilkkaan kysynnän aikana, eivätkä heikennä 

palvelun laatua.  

 

ELY-keskus pyytää kunnan lausuntoa taksien riittävyydestä, esteettömän 

kaluston määrästä sekä taksipalvelujen laadusta alueellaan. 

Taksipalvelujen riittävyyden osalta pyydetään erityisesti huomioimaan 

sosiaali- ja terveystoimen sekä opetustoimen henkilökuljetusten 

järjestämistarpeet. Lausunnossaan kunta voi myös ottaa yleisesti kantaa 

taksiliikenteen laatutasoon alueellaan.  

 

 

  ELY-keskuksen lausuntopyyntö ja 2017 vuoden tiedot liitteenä. 

  

 

 

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy liitteen mukaisen lausunnon.  

  

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin.  
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Lausuntopyyntö sote- ja maakuntauudistuksen jatkovalmistelusta 
 

Khall  155 §  Valmistelija: Pekka Paju, kunnanjohtaja  
 

 Varsinais-Suomen liitto pyytää kunnilta ja kuntayhtymiltä liitteen 

mukaista lausuntoa sote- ja maakuntauudistuksen jatkovalmisteluista 

10.10.2017 mennessä. 

   

 

Ehdotus: Oripään kunnanhallitus toteaa lausuntonaan Varsinais-Suomen liitolle, 

ettei Oripään kunnalla ei ole huomautettavaa sote- ja maakunta-

uudistuksen jatkovalmistelusuunnitelmista.  

 

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Lähihoitajan toimen perustaminen  
 

Sosltk § 50/28.9.2017 Valmistelija Kati Rekola, sosiaalijohtaja 

 

Sosiaalitoimessa lapsiperheiden palveluissa ja lastensuojelussa 

työskentelee tällä hetkellä vakituisesti sosiaaliohjaaja ja sosiaalijohtaja. 

Lähihoitaja on toiminut määräaikaisilla työsopimuksilla lapsiperheiden 

palveluissa ja lastensuojelussa 21.3.2017 alkaen. Nykyisen toimen 

haltijan määräaikainen työsopimus on voimassa 31.12.2017 asti. 

Työsopimuksen viikkotyöaika on ollut 30 tuntia/viikko. 

Palkkakustannukset ovat maksettu määräaikaisten työntekijöiden 

kustannuspaikalta. 
Lastensuojelun ja lapsiperheiden palvelujen työmäärä on lisääntynyt ja 

nyt käytettävissä olevat resurssit tarvitaan jatkossakin. Ostopalveluna 

hankitut lapsiperheiden kotipalvelutyö on merkittävästi kalliimpaa, kuin 

omana työnä tehty kotipalvelu.  

Työnantaja ei saa solmia saman työntekijän kanssa toistuvasti 

peräkkäisiä työ- sopimuksia ilman perusteltua syytä. Tällä ns. 

ketjuttamiskiellolla lainsäätäjä on halunnut tiukentaa toisiaan seuraavien 

määräaikaisten työsopimusten solmimista. Työnantajalla täytyy olla 

perusteltu syy kullekin yksittäiselle ketjutetulle määräaikaiselle 

työsopimukselle eikä työnantaja saa ketjutuksilla pyrkiä kiertämään 

toistaiseksi voimassa oleviin työsopimuksiin kuuluvaa suojaa. Jos 

työnantajan työvoiman tarve on arvioitavissa pysyväksi, jatkuvasti 

toistuvien määräaikaisten sopimusten käyttöön samoissa töissä ei ole 

perusteltua syytä. 
 

Ehdotus: Sosiaalilautakunta perustaa toistaiseksi voimassa olevan lähihoitajan 

toimen sosiaalitoimeen 1.1.2018 alkaen viikkotyöajalla 30 h/viikko. 

Lisäksi sosiaalilautakunta esittää kunnanhallitukselle palkka-

kustannusten uudelleen kohdistamista määräaikaisten työntekijöiden 

kustannuspaikalta lapsiperheiden kotipalvelun kustannuspaikalle (2508). 

Palkkakustannukset lähihoitajan toimessa on vuonna 2018 24400€. 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 

__________________________________________________ 

 

Khall  156 §  Valmistelija: Pekka Paju  kunnanjohtaja 

 

Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle osa-aikaisen lähihoitajan toimen 

perustamista sosiaalitoimen lapsiperheiden kotipalveluun. 

 

Muutettu ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy sosiaalilautakunnan esityksen osa-aikaisen 

lähihoitajan toimen perustamisesta sosiaalitoimeen lapsiperheiden 

kotipalveluun ja antaa toimen täyttöluvan . 

 

Päätös:  Muutettu ehdotus hyväksyttiin.  
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Hallintokuntien pöytäkirjat 
 

Khall  157 § Kuntalain 92. § mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjoh-

taja, kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voi-

vat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on lain nojalla siir-

retty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen toimivaltaan ja jossa asian-

omainen 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: 

 

  Sivistyslautakunta 27.9.2017 

  Sosiaalilautakunta 28.9.2017 

  Tekninen lautakunta 5.10.2017 

 

       

Ehdotus:  Kunnanhallitus merkitsee edellä mainitut pöytäkirjat tietoonsa saate-

tuiksi ja toteaa, että niihin sisältyvät päätökset eivät anna aihetta enem-

piin toimenpiteisiin, muilta osin, mitä on jo käsitelty. 

  

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Kiinteistöluovutusilmoitukset 

 

Khall  158 §  Etuostolain mukaan kunnalla on etuosto-oikeus kunnassa sijaitsevan 

kiinteistön kaupassa. 

 

  Etuosto-oikeutta ei kuitenkaan ole, mikäli kiinteistö käsittää tai jos sa-

malla luovutuskirjalla tai muutoin luovutuksin, jotka on katsottava sa-

maksi 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 ai-

kana tehdyt kaupat. 

 

  Etuosto-oikeuden ulkopuolelle jäävät lähisukulaisten väliset kaupat, kau-

pat joissa ostajana tai myyjänä on valtio tai sen laitos, pakkohuutokaupat 

sekä niin sanotut kohtuuttomiksi katsottavat tilanteet. 

 

  Kunta voi käyttää etuosto-oikeuttaan vain maan hankkimiseksi yhdys-

kuntarakentamista sekä virkistys- ja suojelutarkoituksia varten.  

 

  Etuostolain mukaan etuosto-oikeutta käytettäessä päätökseen saavat 

ostaja ja myyjä hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. 

  Kunnan päätökseen olla käyttämättä etuosto-oikeutta ei saa hakea 

muutosta valittamalla. 

 

 Tietosuojavaltuutetun mukaan, jos kiinteistön omistajana on 

luonnollinen henkilö on kiinteistöä kuvaava tieto myös henkilötieto, 

jolloin henkilötietolain säännöksiä tiedon käsittelyn suhteen tulee 

noudattaa. Tämä tarkoittaa sitä, että em. tietoja voidaan käsitellä 

avoimessa tietoverkossa vain omistajan suostumuksella. Liitetietoja ei 

julkaista kunnan kotisivuilla. 

 

 Kunnalle on jätetty liitteenä olevat kiinteistönluovutusilmoitukset. 

 

 

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee liitteenä olevat kiinteistönluovutusilmoitukset 

tiedokseen ja päättää, että se ei käytä mahdollista etuosto-oikeutta ko. 

kaupoissa. 

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin.  
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Ilmoitusasiat 
   

Khall  159 §  OP Yrityspankki Oyj: 

  Kuntatodistus 400 000 euroa 6.9.2017 

  Kuntatodistus 100 000 euroa 28.9.2017 

  Kuntatodistus 350 000 euroa 9.10.2017 

  

  AVI: 
  Pyyntö esityksistä 2018 äitienpäivän kunniamerkkien saajiksi 

 

  AVI: 

  Ympäristönsuojelulain mukainen päätös 

 

   

Ehdotus: Ilmoitusasiat merkitään kunnanhallituksen tiedoksi. 

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin.  
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Pöytäkirjajäljennökset 
 

Khall  160 §  Varsinasi-Suomen liitto: 

  -Maakuntahallituksen ja -valtuuston pöytäkirjat: www.varsinais-suomi.fi 

  Maakuntavaltuusto 18.9.2017 

  Maakuntavaltuuston puheenjohtajisto ja maakuntahallitus 

 

  VSSHP 

  -esityslistat ja pöytäkirjat: http://vsshp.ktweb.fi 

 

  Varsinais-Suomen erityishuoltopiiri: 

  Hallituksen ja valtuuston kokouspöytäkirjat 18.9.2017:  

  http://www.kto-vs.fi 

 

  Liedon kunta: 

  Ympäristöterveyslautakunta 31.8.2017: http://ktweb.lieto.fi/ 

 

  Loimaan kaupunki 

  -hyvinvointivaliokunnan kokouspöytäkirja 19.9.2017:  

  http://loimaa.fi/poytakirjat 

 

  LSKKY: 

  Yhtymävaltuuston kokouspöytäkirja 14.9.2017:   

  https://www.novida.fi/koulutuskuntayhtyma/hallinto/ 

 

 

Ehdotus:  Pöytäkirjajäljennökset merkitään kunnanhallituksen tiedoksi. 

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Kuntosalin viereisen liiketilan vuokraus 
 

Khall  161 §  Valmistelija: Pekka Paju, kunnanjohtaja  
 

Fysioterapiayrittäjän muutettua pois liiketila on ollut tyhjillään. Tilan 

vuokrattavuudesta on ollut lehti-ilmoitus, muttei se johtanut yhteyden-

ottoihin. Nyt aloittava hieronta-alan yrittäjä on ilmoittanut halukkuutensa 

tilan vuokraamiseen.  

 

 

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää vuokrata Sini Rantamaalle kuntosalin viereisen 

liiketilan noin 40 m2 siten, että ensimmäisen vuoden vuokra on 250 €/kk. 

Ensimmäisen vuoden jälkeen vuokra nousee 300 euroon/kk. 

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston jäsenten vaali 

vuosiksi 2017–2021 
 

Khall  162 §  Valmistelija: Pekka Paju, kunnanjohtaja  
 

Oripään kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 14.8.2017/ § 42 Anne-

Mari Kaarron Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän 

valtuuston jäseneksi. Tällöin jäi huomaamatta kuntalain 76 § määräys, 

että vaalikelpoinen ei ole saman kuntayhtymän palveluksessa oleva. 

 

 

Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se myöntää Anne-Mari Kaarrolle 

eron Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston 

jäsenyydestä ja valitsee hänen tilalleen jäsenen kuntayhtymän 

valtuustoon. 
 

 

Päätös: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se myöntää Anne-Mari Kaarrolle 

eron Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston 

jäsenyydestä ja valitsee hänen tilalleen jäsenen kuntayhtymän 

valtuustoon. 
 


