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Läsnä
Kaarto, Anne-Mari
Kalsi, Esa
Kankare, Tarmo
Kiertonen, Sanna vj. Rintala Tuula
Koivusaari, Miia
Kulmanen, Matti vj.Kelkka Helena
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

1–6

sivut

1–8

Pöytäkirjan allekirjoitus
ja varmennus

Pöytäkirja on tarkastettu

Hannele Rouhiainen
puheenjohtaja
Oripäässä 19.3.2018

Maarit Salama
Pöytäkirja on pidetty ylei- Oripäässä 20.3.2018
sesti nähtävänä
Pöytäkirjanpitäjä

Pekka Paju
pöytäkirjanpitäjä

Marko Suisto

Pekka Paju
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_______________________________________________________________________________________

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kvalt 1 §

Hallintosäännön 80 §:n mukaan suoritetaan nimenhuuto.
Kokouskutsu on lähetetty valtuutetuille 13.3.2018. Kokouskuulutus on
julkaistu kunnan ilmoitustaululla ja verkkosivuilla 13.3.2018 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 2 §

Hallintosäännön mukaan valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
sovitaan tarkastusajasta.

Ehdotus:

Pöytäkirjantarkastus suoritetaan 19.3.2018 heti kokouksen jälkeen.
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Maarit Salama ja Marko Suisto.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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Tarkastuslautakunnan jäsenten esteellisyydet
tark.ltk 6§/25.10.2017
Esteellisyydestä valtuuston kokouksissa säädetään kuntalaissa.
Kunnan muun luottamushenkilön kuin valtuutetun sekä kunnan
henkilöstön esteellisyydestä säädetään hallintolain 27 – 30 §:ssä.
Tarkastuslautakunnan jäsenen ja varajäsenen tehtävään liittyvät ns.
pysyvät esteellisyydet on tarpeen todeta jo tässä vaiheessa mm.
lautakuntien seurantaan liittyvän työnjaon vuoksi. Esteellisyydet
tulevat huomioon otettavaksi myös käsiteltäessä arviointikertomusta
sekä tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä
kultakin tilikaudelta.
Kuntalain tarkoittamia tilivelvollisia ovat tilivelvolliset viranhaltijat ja
toimielinten jäsenet. Tilivelvollisen toimielimen (esim. lautakunta) jäsen
tai varajäsen on tarkastuslautakunnan jäsenenä toimiessaan esteellinen
kun käsitellään sanotun tilivelvollisen toimielimen asioita.
Henkilön tulee itse ilmoittaa esteellisyydestä ja pidättäytyä tällöin asian
käsittelystä.
Ehdotus:

Todetaan tarkastuslautakunnan jäsenten esteellisyydet.

Päätös:

Todettiin seuraavat esteellisyydet:
Esa Kalsi, sivistyslautakunnan jäsen, sosiaalilautakunnan varajäsen
Päivi Tuusa – Oksanen, sivistyslautakunnan jäsen, sosiaalilautakunnan
varajäsen, teknisen lautakunnan varajäsen
Kyllikki Kalsi, sosiaalilautakunnan jäsen, teknisen lautakunnan
varajäsen

__________________________________________________

Khall 165 §/6.11.2017

Valmistelija: Pekka Paju, kunnanjohtaja
Tarkastuslautakunnan kokouksessa todetut esteellisyydet tarkoittavat
sitä, että tarkastuslautakunta ei ole toimintakykyinen ellei lautakunnan
jäseniä vaihdeta tai heiltä poisteta lautakunnan jäsenyyksiä tai
varajäsenyyksiä.

Ehdotus:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tarkastuslautakunnan
kokoonpanoa tai lautakunnan jäsenten lautakuntien jäsenyyksiä
muutetaan siten, että tarkastuslautakunnan jäsenistä voi olla ainoastaan
yksi esteellisyys/lautakunta. Valtuusto tekee muutoksen vaativat
valinnat.

Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
__________________________________________________
Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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Kvalt 59 §/13.11.2017
Ehdotus:

Kunnanvaltuusto päättää muuttaa tarkastuslautakunnan kokoonpanoa tai
lautakunnan jäsenten lautakuntien jäsenyyksiä siten, että tarkastuslautakunnan jäsenistä voi olla ainoastaan yksi esteellisyys/lautakunta.
Valtuusto tekee muutoksen vaativat valinnat.

Asian käsittely:

Pertti Liinoja esitti Esa Kalsin kannattamana, että asia jätetään pöydälle.

Päätös:
Liinojan esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
__________________________________________________
Kvalt 3 §
Ehdotus:

Kunnanvaltuusto päättää muuttaa tarkastuslautakunnan kokoonpanoa tai
lautakunnan jäsenten lautakuntien jäsenyyksiä siten, että tarkastuslautakunnan jäsenistä voi olla ainoastaan yksi esteellisyys/lautakunta.
Valtuusto tekee muutoksen vaativat valinnat.

Päätös:

Tarkastuslautakunnan jäseneksi Esa Kalsin tilalle valittiin Mauri
Leppämäki ja Leppämäen tilalle varajäseneksi Rauno Mäentausta.
Kyllikki Kalsin tilalle varsinaiseksi jäseneksi valittiin Sirpa Lötjönen.
Teknisen lautakunnan varajäseneksi Päivi Tuusa-Oksasen tilalle valittiin
Pekka Markula ja sosiaalilautakunnan varajäseneksi Anne-Mari Kaarto.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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Sopimusluonnoksen hyväksyminen
Khall 15 §/12.2.2018

Valmistelija: Pekka Paju, kunnanjohtaja
Sopimusluonnos liiketalon kunnan vastuulle tulevien liiketilojen
vuokrauksesta.
Sopimuksessa kunta sitoutuu vuokraamaan noin 250 m2 liiketilat
rakennettavasta liikerakennuksesta.
Sopimusluonnos liitteenä. Ei julkinen.

Ehdotus:

Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan sopimusluonnoksen.

Muutettu ehdotus:

Kunnanhallitus hyväksyy omalta osaltaan liitteenä olevan sopimusluonnoksen ja vie sen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi.

Päätös:
Muutettu ehdotus hyväksyttiin.
__________________________________________________
Kvalt 4 §
Ehdotus:

Valtuusto käy asiasta keskustelun ja hyväksyy sopimusluonnoksen
varsinaisen sopimuksen pohjaksi.

Päätös:

Marko Suiston esityksestä ja Pertti Liinojan kannattamana päätettiin asia
lähettää kunnanhallitukseen uudelleen valmisteltavaksi.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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Valtuustoaloitteet
Khall § 26/12.3.2018

Valmistelija: Pekka Paju kunnanjohtaja
Oripään kunnan hallintosäännön mukaan kokouskutsussa mainittujen
asioiden käsittelyn jälkeen on valtuustoryhmällä ja valtuutetulla oikeus
tehdä ki rj al l i si a aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevista
asioista.
Kunnanhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä
esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja
kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen
vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on
ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty.
Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.
Vuoden 2017 aikana tehtiin kaksi valtuustoaloitetta.
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että vuoden 2017 aikana on tehty
kaksi valtuustoaloitetta, jotka koskivat perhepäivähoitajille liikaa
maksetun palkan takaisinperintää ja neuvottelujen aloittamista
koulusopimuksen purkamiseksi Pöytyän kunnan kanssa.
Perhepäivähoitajille liikaa maksetun palkan takaisinperinnästä on
päätetty kunnanhallituksessa Khall 75 §/12.6.2017 ja kunnanhallitus on
todennut Kvalt 50 §/14.8.2017 asian loppuun käsitellyksi.
Neuvottelujen alkamisesta koulusopimuksen purkamiseksi Pöytyän
kunnan kanssa kunnanhallitus on käsitellyt kokouksessaan
Khall 50 §/10.4.2017 ja päättänyt:
”Kunnanhallitus merkitsi tiedokseen tilanteen Riihikosken yhtenäiskoulun rakentamisasiassa ja totesi, ettei ole perusteita neuvottelujen
aloittamiseen koulusopimuksen purkamiseksi.”

Ehdotus:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuustoaloitteet on loppuunkäsitelty.

Asian käsittely:

Jäsen Liinoja ehdotti, että valtuustoaloitteista perhepäivähoitajille liikaa
maksetun palkan takaisinperintä on loppuun käsitelty, mutta
neuvottelujen alkaminen koulusopimuksen purkamiseksi Pöytyän
kunnan kanssa ei ole loppuun käsitelty. Ehdotusta ei kannatettu.

Päätös:
Alkuperäinen ehdotus hyväksyttiin.
__________________________________________________

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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Kvalt 5 §
Ehdotus:

Kunnanvaltuusto hyväksyy kunnanhallituksen selvityksen valtuustoaloitteiden käsittelystä.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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Muutokset hallintosääntöön
Khall 31 §/12.3.2018

Valmistelija: Pekka Paju, kunnanjohtaja
Hallintosääntöön tarvitaan eräitä muutoksia tarkennuksia ja lisäyksiä.
Tarvittavat muutokset esitetään kokouksessa.

Ehdotus:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle liitteen mukaisten muutosten
tekemiseen hallintosääntöön.

Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
__________________________________________________
Kvalt 6 §
Ehdotus:

Kunnanvaltuusto
hallintosääntöön.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

hyväksyy

liitteen

mukaiset

muutokset

