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Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali 

 

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 Pekka Paju 

Asiat pykälät  62–67 sivut   87–96 

Pöytäkirjan allekirjoitus 

ja varmennus 

 

 

Hannele Rouhiainen 

puheenjohtaja 

 

 

Pekka Paju 

pöytäkirjanpitäjä 

Pöytäkirja on tarkastettu Oripäässä 11.12.2017 

 

 

 

Mika Nieminen 

 

 

 

 

Tapio Pajula 

Pöytäkirja on pidetty ylei-

sesti nähtävänä 

Oripäässä 12.12.2017 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä 

 

 

 

Pekka Paju 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

Kvalt 62 §  Hallintosäännön 80 §:n mukaan suoritetaan nimenhuuto. 

 

Kokouskutsu on lähetetty valtuutetuille 5.12.2017. Kokouskuulutus on 

julkaistu kunnan ilmoitustaululla ja verkkosivuilla 5.12.2017 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 63 § Hallintosäännön mukaan valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja 

sovitaan tarkastusajasta. 

 

 

Ehdotus: Pöytäkirjantarkastus suoritetaan 11.12.2017 heti kokouksen jälkeen. 

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.  

 

 

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mika Nieminen ja Tapio Pajula. 

 

 

 

  



ORIPÄÄN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu 
   

Kunnanvaltuusto 11.12.2017 89 

 
_______________________________________________________________________________________ 
 

 

Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

 

Kuntaliiton valtuuskunnan vaali 
 

Khall  175 §/4.12.2017 Valmistelija: Pekka Paju, kunnanjohtaja  

 

 Suomen Kuntaliiton ylimpään toimielimeen, valtuuskuntaan, valitaan 66 

jäsentä ja 66 varajäsentä jäsenäänestyksellä eli 15.11.–31.12.2017 

vaalipiireittäin toimitettavalla vaalilla. Vaalipiirit määräytyvät samoin 

kuin eduskuntavaaleissa. Kustakin vaalipiiristä valitaan jäseniä 

vaalipiirin asukasluvun suhteessa. 

Varsinais-Suomen vaalipiiristä valitaan 6 jäsentä ja 6 varajäsentä 

suoraan vaalituloksen perusteella. Kunnalla on vaalissa kunnan 

asukaslukua (30.11.2016) vastaava äänimäärä. Oripään kunnan 

äänimäärä on 81. 

 

Valtuuskuntaan valitaan lisäksi 9 jäsentä ja 9 varajäsentä tasauspaikoilta. 

Kuntaliiton valtuuston vaalilautakunta laskee ja jakaa tasauspaikat 

puolueiden kesken puolueiden ehdokaslistojen saamien valtakunnallisten 

äänimäärien perusteella. Tämän jälkeen määritellään mihin vaalipiiriin 

puolueen saama tasauspaikka menee. Lisäksi Ahvenanmaan 

maakunnasta valitaan yksi jäsen ja varajäsen. 

Vaalipiirin kuntapäiväkokous on nimennyt ehdokaslistat. Kuntaliiton 

valtuuston vaalilautakunta on vahvistanut ehdokaslistat ja laatinut 

vaalipiireittäin ehdokaslistojen yhdistelmän. Varsinais-Suomen 

vaalipiirin ehdokaslistojen yhdistelmä lähetetään esityslistan liitteenä. 

 

Vaali on suljettu suhteellinen listavaali. Äänestyslippuun merkitään sen 

ehdokaslistan numero, jolle ääni annetaan. Kunnan äänestystulos 

lasketaan jakamalla kunnan asukasluku kokouksessa läsnä olevien 

valtuutettujen lukumäärällä ja kertomalla osamäärä ehdokaslistan 

saamalla äänimäärällä. Saadut ehdokaslistojen äänimäärät pyöristetään 

kokonaislukuun. Vastaavalla tavalla lasketaan ja pyöristetään 

kokonaislukuun tyhjät äänet. 

Valtuuston sihteeri vie kunnan äänestystuloksen eli kunnasta 

ehdokaslistoille annetut asukasluvun ja valtuutettujen määrän mukaan 

lasketut äänimäärät Kuntaliiton sähköiseen äänestysjärjestelmään 

kuntakohtaisen linkin kautta. 

 

 

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että valtuusto toimittaa suljetuin lipuin Suomen 

Kuntaliiton valtuuskunnan vaalin, jossa äänen voi antaa Varsinais-

Suomen vaalipiirin ehdokaslistojen yhdistelmässä olevalle 

ehdokaslistalle. 

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 

__________________________________________________ 

 



ORIPÄÄN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu 
   

Kunnanvaltuusto 11.12.2017 90 

 
_______________________________________________________________________________________ 
 

 

Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

 

Kvalt 64 § 

 

Ehdotus:  Kunnanvaltuusto toimittaa suljetuin lipuin Suomen Kuntaliiton 

valtuuskunnan vaalin, jossa äänen voi antaa Varsinais-Suomen 

vaalipiirin ehdokaslistojen yhdistelmässä olevalle ehdokaslistalle. 

 

 

Päätös: Kunnanvaltuusto toimitti suljetuin lipuin Suomen Kuntaliiton 

valtuuskunnan vaalin ja merkitsi tiedoksi valtuuston vaalilautakunnan 

seuraavan ilmoituksen Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaalin 

tuloksesta: 

  

  
Ehdokaslistan 
numero 

Ehdokaslistan 
äänimäärä 

Ehdokaslistan 
vertausluku 

2   
3   
4 5 405 
5 1 81 
6 3 243 
7   
8   
9 8 648 

 

 

Asian käsittely: Puheenjohtaja keskeytti asian käsittelyn vaalilautakunnan 

kokoontumisen ajaksi klo 18.07–18.14. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

 

Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2019–2020 
 

Khall  168 §/6.11.2017 Valmistelija: Pekka Paju kunnanjohtaja 

  

 Kuntalain 110 §:n mukaan: 

 "Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle 

seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon 

kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion 

hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös 

taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). 

Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. 

 Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat 

kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. 

Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja 

kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. 

 Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan 

taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa 

tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan 

tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla 

alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan. 

 Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät 

määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve 

katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai 

nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja 

tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja 

taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota." 

 Kunnanhallitus on hyväksynyt talousarvion ja taloussuunnitelman 

laadintaohjeet 7.8.2017. Toimielimet valmistelevat talousarvio- ja 

taloussuunnitelmaehdotuksensa hallituksen antamien kehysten ja 

ohjeiden mukaan ja antavat ne hallitukselle talousarvioehdotuksen 

laatimista varten. Kunnanhallituksen hyväksymän talousarvion 

laadintaohjeen mukaan lähtökohtana on 0-budjetti eli jokaisen esitettävän 

määrärahan tarve ja suuruus harkitaan erikseen.  
 Alustavassa talousarviossa toimintakulujen arvioidaan laskevan 0,2 %. 

Toiminta-tuottojen ennakoidaan kasvavan 2,6 %. 

 Verotuloihin on arvioitu 0,7 % laskua tämän vuoden arvioituihin 

verrattuna. 

 Vuosikate jää 34 902 euroa plussalle alustavassa talousarviossa ja 

poistojen jälkeen tulos on yli 350 000 € alijäämäinen. 

  

 

Ehdotus: Kunnanhallitus aloittaa talousarviokäsittelyn. Kunnanhallitus päättää 

omalta osaltaan lopullisesti talousarviosta 11.12.2017.  

 

 

Muutettu ehdotus: Kunnanhallitus aloittaa talousarviokäsittelyn. Kunnanhallitus päättää 

omalta osaltaan lopullisesti talousarviosta 11.12.2017. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

 

 Kunnanhallitus pyytää sosiaalilautakuntaa tarkentamaan sosiaalityön 

kustannusten määrää.  

Jäsen Kulmanen ehdotti jäsen Liinojan kannattamana 

yksityistieavustukseen 5000 euron korotusta.  

 

 

Päätös: Muutettu ehdotus hyväksyttiin. 

 

__________________________________________________  
 

Khall  176 §/4.12.2017 Valmistelija: Pekka Paju kunnanjohtaja 

 

Valtionosuuksia on vuodelle 2018 budjetoitu marraskuussa päivitetyn 

laskelman mukaan 3,70 milj. euroa eli noin 19 000 euroa vuoden 2017 

budjetoituja osuuksia vähemmän.  

Talousarvioesityksen vuosikate on 359 675 euroa ja tilikauden alijäämä 

39 868 euroa.  

 

 

Lautakuntakäsittelyn jälkeen talousarvioista on vähennetty 

toimintakuluja:  

Sosiaalilautakunta vähennetty toimintakuluja 310 280 euroa 

Sivistyslautakunta vähennetty toimintakuluja 83 160 euroa 

Teknisen lautakunnan toimintatuottoja lisätty 59 530 euroa ja kuluja 

vähennetty 20 050 euroa 

 

 

Ehdotus:  Kunnanhallitus esittää, että valtuusto hyväksyy vuoden 2018  

  talousarvion ja taloussuunnitelman 2019 - 2020. 

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 

__________________________________________________ 

 

Kvalt 65 § 

 

Ehdotus: Kunnanvaltuusto hyväksyy vuoden 2018 talousarvion ja talous-

suunnitelman 2019–2020. 

 

 

Päätös:  Hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

 

Lisämääräraha, sosiaalipalvelut 
 

Lisämääräraha vanhustenhuoltoon 

 

Sosltk § 63/16.11.2017 Talousarvion toteumavertailun mukaan kotihoidon lisämäärärahan tarve 

  kuluvalle vuodelle on 70 000 €. 

 

 Matkakulut kasvavat koska useiden asiakkaiden luona on tarpeen käydä 

useita kertoja päivässä. 

 

 Toukokuun alusta alkaen iltavuoroon lisättiin toinen hoitaja, siihen asti 

iltavuorot tehtiin yksin. Tästä johtuen sijaismenot ovat olleet ennakoituja 

suuremmat.  

 

 KomPassi-hankkeen palaverit vievät aikaa 6-12h kuukaudessa, 

tulevaisuudessa enemmän.  

 

 Pitempiaikaisten vapaiden takia sijaisten tarve kotipalvelussa on ollut 

ennakoitua suurempaa 

 

 Kuluvan vuoden turvapuhelinkuluihin ei ole varattu määrärahaa (klo 7–

21 hälytykset kotihoidolle, 21–7 TP-hoiva) 

 

Palvelutalon keittiön lisämäärärahan tarve on 20 000 €. 

 

Elintarvikkeet, sekä puhdistusaineet ja -tarvikkeet ovat ylittymässä. 

 

Budjettia laatiessa ei myöskään ole ollut tiedossa pitkiä työ- ym. vapaita 

joista johtuen sijaisten tarve on ollut huomattavasti suurempi.  

 

 

Ehdotus:  Sosiaalilautakunta esittää edellä olevan selvityksen mukaan: 

 

 1. 70 000 euron lisämäärärahan myöntämistä kustannuspaikkaan 2510 

Kotipalvelu 

 

 2. 20 000 euron lisämäärärahan myöntämistä kustannuspaikkaan 2515 

Keittiö 

 

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 

__________________________________________________ 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

 

Khall  177 §/4.12.2017 

 

Ehdotus:  Kunnanhallitus esittää valtuustolle edellä olevan selvityksen mukaan: 

 

  Lisämääräraha vanhustenhuoltoon 

 

 1. 70 000 euron lisämäärärahan myöntämistä kustannuspaikkaan 2510 

Kotipalvelu 

 

 2. 20 000 euron lisämäärärahan myöntämistä kustannuspaikkaan 2515 

Keittiö, 

 

 

  sekä liitteenä olevan selvityksen mukaan: 

 

  3. 72 500 euron lisämäärärahan myöntämistä kustannuspaikkaan 2608 

  Sijaishuolto  

 

  4. 116 500 euron lisämäärärahan myöntämistä kustannuspaikkaan 2609 

  Perhekuntoutus 

 

 

Muutettu ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle edellä olevan selvityksen mukaan: 

 

  Lisämääräraha vanhustenhuoltoon 

 

 1. 70 000 euron lisämäärärahan myöntämistä kustannuspaikkaan 2510 

Kotipalvelu 

 

 2. 20 000 euron lisämäärärahan myöntämistä kustannuspaikkaan 2515 

Keittiö, 

 

 

  sekä liitteenä olevan selvityksen mukaan: 

 

  3. 72 500 euron lisämäärärahan myöntämistä kustannuspaikkaan 2608 

  Sijaishuolto  

 

  4. 116 500 euron lisämäärärahan myöntämistä kustannuspaikkaan 2609 

  Perhekuntoutus 

 

  Jatkossa kunnanhallitus edellyttää tarkempaa budjetointia.  

   

 

 

Päätös:  Muutettu ehdotus hyväksyttiin. 

__________________________________________________ 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

 

Kvalt 66 § 

 

Ehdotus: Kunnanvaltuusto myöntää  

 

  1. 70 000 euron lisämäärärahan kustannuspaikkaan 2510 Kotipalvelu 

 

 2. 20 000 euron lisämäärärahan kustannuspaikkaan 2515 Keittiö, 

 

  3. 72 500 euron lisämäärärahan kustannuspaikkaan 2608 Sijaishuolto  

 

  4. 116 500 euron lisämäärärahan kustannuspaikkaan 2609  

  Perhekuntoutus 

 

   

Päätös:  Hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

 

Ostotarjous tilasta Vuorentasku 
 

Khall  182 §   Valmistelija: Pekka Paju kunnanjohtaja 

 

Tilasta Vuorentasku, kiinteistötunnus 561-404-1-161 on tehty 

ostotarjous. Tilan pinta-ala on noin 5000 m2 ja se on suurimmaksi osaksi 

jyrkähköä kalliomaastoa. 

 

 

Ehdotus:  Kunnanhallitus päättää tilan Vuorentasku myyntiehdoista. 

 

Muutettu ehdotus: Kunnanhallitus päättää myydä tilan Vuorentasku kiinteistötunnus,     

561-404-1-163, tarjouksessa esitetyin ehdoin Marko Kankareelle ja 

Tiina Siivoselle. 

 

 

Päätös:  Muutettu ehdotus hyväksyttiin. 

__________________________________________________  

 

Kvalt 67 § 

 

Ehdotus:  Kunnanvaltuusto hyväksyy kunnanhallituksen päätöksen. 

 

 

Päätös:  Hyväksyttiin. 

 

 

Asian käsittely: Tarmo Kankare poistui asian käsittelyn ajaksi. 


