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Kokousaika 22.1.2018 kello 18.00–18.27 

Kokouspaikka kunnantalo 

 

Läsnä      

   

  Anne-Mari Kaarto 

  Sanna Kiertonen 

  Matti Kulmanen 

  Päivi Kössi, pj. 

  Pertti Liinoja 

  Mika Nieminen  

  Tapio Pajula, vpj. 

  Hannele Rouhiainen, kvalt. pj. 

  Maarit Salama, kvalt. 1. vpj. 

  Marko Suisto, kvalt. 2. vpj. 

 

  Pekka Paju, esittelijä 

Tarja Jumppanen, pöytäkirjanpitäjä 

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja Päivi Kössi 

Pöytäkirjanpitäjä Tarja Jumppanen 

Asiat pykälät  1–12 sivut 

 

1–12 

Pöytäkirjan allekirjoitus 

ja varmennus 

 

 

Päivi Kössi 

puheenjohtaja 

 

 

Tarja Jumppanen 

pöytäkirjanpitäjä            

Pöytäkirja on tarkastettu Oripäässä 22.1.2018 

 

 

 

Anne-Mari Kaarto 

 

 

 

 

Sanna Kiertonen 

Pöytäkirja on pidetty ylei-

sesti nähtävänä 

 

Oripäässä 30.1.2018 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä 

 

 

 

Tarja Jumppanen 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

Khall  1 §  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  2 §  

 

Ehdotus:   Kunnanhallitus valitsee pöytäkirjantarkastajiksi vuorossa olevat.  

 

 

Päätös:  Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anne-Mari Kaarto ja Sanna Kiertonen. 

  



 

ORIPÄÄN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu 

   

Kunnanhallitus 22.1.2018  3  

   

 

 

Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Kuntaliiton valtuuskunnan vaali 
 

Khall  3 § Valmistelija: Pekka Paju, kunnanjohtaja 

   

  Kuntaliiton valtuuskunnan vaalin tulokseksi saatiin: 

  

Ehdokaslistan 
numero 

Ehdokaslistan 
äänimäärä 

Ehdokaslistan 
vertausluku 

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

 

 

Äänimäärän laskutavasta ja lukujen pyöristyksestä johtuen Kuntaliitto on 

tehnyt äänimääriin seuraavan teknisen korjauksen: 

 Ehdokaslistan numero 4: Vertausluku 401 

 Ehdokaslistan numero 5: Vertausluku 80 

 Ehdokaslistan numero 6: Vertausluku 241 

 Ehdokaslistan numero 9: Vertausluku 641 

 

 

Ehdotus:  Kunnanhallitus merkitsee asian tiedokseen. 

 

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Valtuuston 11.12.2017 kokouksen päätösten täytäntöönpano 
 

Khall  4 §  Valmistelija: Pekka Paju, kunnanjohtaja 

 

  Valtuuston kokouksessa 11.12.2017 päätettiin seuraavat asiat: 

- Kuntaliiton valtuuskunnan vaali 

- Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2019–2020 

- Lisämääräraha, sosiaalipalvelut 

- Ostotarjous tilasta Vuorentasku 

 

 

Ehdotus:  Kunnanhallitus toteaa, että valtuuston päätökset ovat syntyneet oikeassa 

  järjestyksessä ja päättää panna ne täytäntöön. 

 Kuntaliitto on tehnyt Kuntaliiton valtuuskunnan vaaliin liittyen edellä 

esitetyt (§ 3) korjaukset vertauslukuihin. 

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Kunnanhallituksen vuoden 2018 kokousaikataulu 
 

Khall  5 § Valmistelija: Pekka Paju, kunnanjohtaja 

 

Ehdotus: Kunnanhallituksen kokoukset pidetään tarvittaessa seuraavina 

maanantaipäivinä kello 18: 

   22.1. 

   12.2. 

  12.3. 

     9.4. 

   14.5. 

   11.6. 

  13.8. 

  10.9. 

  8.10. 

  5.11. 

10.12. 

 

  

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin.  
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Valtionosuudet vuodelle 2018 
 

Khall  6 § Valmistelija: Pekka Paju, kunnanjohtaja  

 

 Valtiovarainministeriö on tehnyt päätöksen kunnan peruspalvelujen 

valtionosuudesta ja opetustoimen muusta rahoituksesta vuodelle 2018. 

 

VALTIONOSUUDET 
Päätös 

2018 TA 2018 Ero  

Kunnan peruspalvelujen valtionosuus 3 985 266 3 938 661 46 605 

siitä: Verotuloihin perustuva valtionosuudentasaus 976 892 976 892 0 

Muut opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet -235 295 -238 740 3 445 

Kela perustoimeentulotuki siirto     0 

Yhteensä 3 749 971 3 699 921 50 050 

        

Kotikuntakorvaustulot     0 

Kotikuntakorvausmenot -631 656 -631 656 0 

Kotikuntakorvaukset netto -631 656 -631 656 0 

Maksetaan    
 

 
3 118 315 
 

3 068 265 
 

50 050 
 

    

 

 

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen vuoden 2018 maksettavat 

valtionosuudet. 

  

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Yleis- ja taloushallinnon käyttösuunnitelma ja kunnanhallituksen laskujen ja 

tositteiden hyväksyjät 
 

Khall  7 §  Valmistelija: Pekka Paju, kunnanjohtaja 

 

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan11.12.2017 hyväksynyt hallituksen 

esityksen muutoksitta vuoden 2018 talousarvioksi.  

 

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy talousarvion mukaisen käyttösuunnitelman 

yleis- ja taloushallinnon käyttösuunnitelmaksi. Kunnanhallituksen 

laskujen ja tositteiden hyväksyjiksi hallitus nimeää kunnanjohtajan ja 

taloussihteerin, kummankin erikseen. 

Kirjanpidon tositteiden hyväksyjänä ja allekirjoittajana toimii 

taloussihteeri. 

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Yhteistyöorganisaation työnantajaa edustavien jäsenten nimeäminen 
 

Khall  8 § Valmistelija: Pekka Paju, kunnanjohtaja 

  

 Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa 

(449/2007) on perusta työnantajan ja henkilöstön välisen 

yhteistoiminnan järjestämisestä kunnissa ja kuntayhtymissä. Lain 

tarkoitus on työnantajan ja henkilöstön välisen yhteistoiminnan 

edistäminen, henkilöstön vaikutusmahdollisuuksien turvaaminen sekä 

kunnallisen palvelutuotannon tuloksellisuuden ja henkilöstön työelämän 

laadun edistäminen. 

 

 Jokaisessa kunnassa tulee olla yhteistoimintaelin, joka koostuu 

työnantajan ja henkilöstön edustajista. Työnantajan ja henkilöstöä 

edustavat lain 19 §:ssä tarkoitetut yhdistykset tai niiden rekisteröidyt 

paikalliset alayhdistykset nimeävät edustajansa yhteistoimintaelimeen. 

Kunnallisen työmarkkinalaitoksen kirjeen 7/2007 antaman ohjeen 

mukaan asian luoteen vuoksi yhteistoimintaelimen jäsenyys ei sovellu 

poliittisille luottamushenkilöille, jotka useissa tapauksissa joutuvat 

myöhemmin tekemään päätöksiä yhteistoimintaelimessä käsitellyistä 

asioista. Yhteistoimintaelimen toimikausi on neljä vuotta. 

Kuntasektorilla on yleinen käytäntö, että yhteistoiminta ja työsuojelun 

yhteistoiminta on käytännössä yhdistetty siten, että niillä on yhteinen yh-

teistoimintaelin.  

 

Yhteistoiminnassa käsiteltävät asiat ovat selvitetty lain 4 §:ssä. 

Yhteistoimintaelimessä käsitellään laajakantoiset ja henkilöstöä yleisesti 

koskevat asiat. 

 

 Yhteistyötoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, 

varapuheenjohtajan ja sihteerin. Puheenjohtaja valitaan vuorovuosien 

työnantajaa ja henkilöstöä edustavista jäsenistä. 

 

 

Ehdotus: Kunnanhallitus nimeää yhteistyötoimikuntaan vuosiksi 2018–2021 kaksi 

työnantajan edustajaa henkilökohtaisine varajäsenineen, nimeää 

yhteistyötoimikunnan sihteeriksi taloussihteerin ja tekee ehdotuksen 

toimikunnan puheenjohtajaksi vuodeksi 2018 nimettävästä työnantajan 

edustajasta. 

 

 

Päätös: Yhteistyötoimikuntaan nimettiin Pekka Paju, varajäseneksi Kati Rekola 

ja Päivi Kössi, varajäseneksi Tapio Pajula. Toimikunnan 

puheenjohtajaksi ehdotettiin Pekka Paju. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Hallintokuntien pöytäkirjat 

 

Khall  9 § 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: 

 

  Sosiaalilautakunta 7.12.2017 

  Sivistyslautakunta 13.12.2017 

   

       

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  10 §  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  11 §  OP Yrityspankki Oyj: 

  Kuntatodistus 350 000 euroa 5.12.2017 

  Kuntatodistus 500 000 euroa 29.12.2017 

  Kuntatodistus 350 000 euroa 5.1.2018 

  

  Varsinasi-Suomen liitto: 

  Maakuntavaltuuston kokoustiedote 11.12.2017 ja Aurora-mitalien ja 

  Innoaura-palkintojen saajat 

  Maakuntahallituksen kokoustiedote 18.12.2017 ja maakuntajohtajan 

  ajankohtaiskatsaus   

  www.varsinais-suomi.fi 

 

  Ympäristöministeriö 

  Valtioneuvoston päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista: 

  www.ym.fi/vat-uudistus 

 

  Turun seudun puhdistamo Oy 

  Vierailukutsu osakaskuntien kunnanhallituksille sekä teknisille ja  

  ympäristölautakunnille  

 

  Esitys Oripään kunnalle työttömien toiminnan kehittämiseksi 

 

  

 

Ehdotus: Ilmoitusasiat merkitään kunnanhallituksen tiedoksi. 

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin.  
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Pöytäkirjajäljennökset 
 

Khall  12 §  Varsinasi-Suomen liitto: 

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

 

  VSSHP 

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

  -hallituksen kokouspöytäkirja 19.12.2017  

  -valtuuston kokouspöytäkirja 28.11.2017 

  -Jäsenkuntien tasaerälaskutus vuonna 2018 

 

  Varsinais-Suomen erityishuoltopiiri: 

  Hallituksen ja valtuuston kokouspöytäkirjat: http://www.kto-vs.fi 

  Valtuuston kokouksen pöytäkirja 30.11.2017 

 

   

  Liedon kunta: 

  Ympäristöterveyslautakunta: 29.11.2017: http://ktweb.lieto.fi/ 

 

  Loimaan kaupunki 

  Hyvinvointivaliokunnan kokouspöytäkirja: 19.12.2017  

  http://loimaa.fi/poytakirjat 

 

  Forssan kaupunki 

  Jätelautakunnan kokouspöytäkirja 12.12.2017: www.forssa.fi 

 

   

Ehdotus:  Pöytäkirjajäljennökset merkitään kunnanhallituksen tiedoksi. 

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 

 

 

 


