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Kokousaika 9.4.2018 kello 18.00–19.20 

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  41–51 sivut 

 

43–54 

Pöytäkirjan allekirjoitus 

ja varmennus 

 

 

Päivi Kössi 

puheenjohtaja 

 

 

Tarja Jumppanen 

pöytäkirjanpitäjä            

Pöytäkirja on tarkastettu Oripäässä 9.4.2018 

 

 

 

Matti Kulmanen 

 

 

 

 

Pertti Liinoja 

Pöytäkirja on pidetty ylei-

sesti nähtävänä 

 

Oripäässä 17.4.2018 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä 

 

 

 

Tarja Jumppanen 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

Khall  41 §  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  42 §  

 

Ehdotus:   Kunnanhallitus valitsee pöytäkirjantarkastajiksi vuorossa olevat.  

 

 

Päätös:  Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Matti Kulmanen ja Pertti Liinoja.  

   

 

 

 

Pöytäkirjamerkintä: Poistettiin esityslistalta § 43. Pykälänumerointi muutettiin vastaavasti. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

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 sopimus-

luonnoksen ja vie sen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi.  

 

 

Päätös: Muutettu ehdotus hyväksyttiin.  

__________________________________________________  

 

Kvalt 4 §/19.3.2018  

 

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. 

__________________________________________________  
 

Khall  43 §  Valmistelija: Pekka Paju, kunnanjohtaja 

 

 Sopimukseen tehtävistä muutoksista on neuvoteltu rakentajan kanssa ja 

siihen on tehty pari valtuustokeskustelussa esille tullutta muutosta 

 Tehdyt muutokset liitteenä. 

 

 

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy omalta osaltaan sopimusluonnoksen ja lähettää 

sen valtuuston hyväksyttäväksi. 

 

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Tilinpäätös 
   

Khall  44 § Valmistelija: Pekka Paju, kunnanjohtaja 

 

 Kuntalain 113 §:n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on 

saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun 

loppuun mennessä. 

 Tilinpäätös muodostuu tuloslaskelmasta, taseesta ja niiden liitetiedoista 

sekä talousarvion toteutumisvertailusta ja toimintakertomuksesta.  

Kuntalain 114 §:ssä todetaan, että kunnan, joka tytäryhtiöineen 

muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä 

konsernitilinpäätös. Kuntayhtymän tilinpäätös yhdistellään jäsenkunnan 

konsernitilinpäätökseen. Kunnan jolla ei ole tytäryhteisöjä, mutta joka on 

jäsen kuntayhtymässä tai liikelaitosyhtymässä, tulee sisällyttää 

tilinpäätökseensä konsernitilinpäätöstä vastaavat tiedot. 

 

 Vuosikate oli 10 146 euroa ja alijäämää kirjattiin 432 602 euroa. Poistot 

olivat 458 620 euroa ja investoinnit 917 741,62 euroa.   

 Verotulot nousivat 2,6 % ja valtionosuudet pienenivät 1,7 %. 

Pitkäaikainen lainamäärä oli vuoden lopussa 2 077 238 euroa ja 

lyhytaikainen 1 630 111 euroa, lainamäärä yhteensä 2 682 euroa / 

asukas. 

 Vesihuoltolaitos sisältyy kunnan tilinpäätökseen, mutta se on oma 

taseyksikkönsä 

 Tulos olisi ilman sosiaalitoimen ylityksiä lähes 500 000 eurolla 

alkuperäisestä talousarviosta ollut hieman ylijäämäinen. Sosiaalitoimen 

menojen ylitykset johtuivat pääasiassa patoutuneiden toimenpiteiden 

purkamisesta. Se kuinka suurelta osalta sosiaalitoimen lisääntyneet 

menot jäävät kertaluonteiseksi vaikuttaa omalta osaltaan 

mahdollisuuksiin pitää veroprosentti keskimääräistä alhaisempana. 

Oripään kunnan taseessa on tilikauden tuloksen kirjaamisen jälkeen 

yhteensä 694 880,49 euroa kertynyttä ylijäämää. 

Liite: Vuoden 2017 tilinpäätös 

 

 

Ehdotus: 1) Kunnanhallitus allekirjoittaa tilinpäätöksen ja jättää sen 

tilintarkastajan tarkastettavaksi.  

 2) Saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen 

edelleen valtuuston käsiteltäväksi 

3) Ehdottaa, että tilikauden alijäämä siirretään edellisten tilikausien 

ylijäämiin. 

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Vahvistusilmoituskirje tilintarkastajalle 
 

Khall 45 §  Kunnanhallituksen kokouksessa käsitellään vahvistusilmoituskirje 

tilinpäätökseen 2017 liittyen. 
 

Vahvistusilmoituskirje liitteenä. 

 

 

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy vahvistusilmoituskirjeen ja päättää, että 

vahvistusilmoituskirjeen vuoden 2017 tilinpäätökseen liittyen 

allekirjoittavat kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja. 

  

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Loimaan kaupunginhallituksen vahvistuspyyntö  
 

Khall  32 § Valmistelija: Pekka Paju kunnanjohtaja 

 

Loimaan kaupunki pyytää Oripään kunnalta sitovaa vahvistusta 

seuraaviin yhteistyökäytäntöihin: 

 

1. Kouluyhteistyö Oripään ja Pöytyän kuntien välillä alkaa 

sopimuksen mukaisesti 1.8.2019, jolloin Oripään ?.-luokkalaiset 

aloittavat opintonsa Pöytyällä. 

 

2. Oripään oppilaat, jotka ovat ennen tätä aloittaneet opintonsa 

Alastaron yläasteella, suorittavat perusopetuksensa loppuun 

Alastaron yläasteella. 

 

Vahvistus pyydetään Loimaan kaupunginhallitukselle 29.3.2018 

mennessä. 

 

Riihikosken yhtenäiskoulun urakkatarjoukset on pyydetty jättämään 

viimeistään 9.3.2018. Pöytyän kunnanhallituksen tai ehkä 

valtuustonkin pitää ilmaista kantansa miten asiassa edetään, tämän 

jälkeen Oripään kunta voi tämän jälkeen esittää vastuksensa tehtyihin 

kysymyksiin. 

 

Ehdotus: 
 Oripään kunnanhallitus vastaa Loimaan kaupunginhallituksen 

vahvistuspyyntöön, ettei se voi annetussa aikataulussa antaa vahvistusta 

pyydettyihin asioihin.    

 

 

Päätös:       Ehdotus hyväksyttiin.             

 

__________________________________________________  

 

Khall  46 § Valmistelija: Pekka Paju kunnanjohtaja 

 

 Pöytyän kunnan hyväksyttyä Riihikosken koulun rakentamisesta tehdyn 

urakkatarjouksen Oripään kunnanhallitus voi antaa Loimaan 

kaupunginhallituksen pyytämät vahvistukset. 

 

 

Ehdotus:  Oripään kunnanhallitus vahvistaa: 

 

1. Kouluyhteistyö Oripään ja Pöytyän kuntien välillä alkaa 

sopimuksen mukaisesti 1.8.2019, jolloin Oripään 7.-luokkalaiset 

aloittavat opintonsa Pöytyällä. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

 2. Oripään oppilaat, jotka ovat ennen tätä aloittaneet opintonsa 

Alastaron yläasteella, suorittavat perusopetuksensa loppuun ensi 

sijaisesti Alastaron yläasteella. 

 

 

Päätös:        Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Esitys työttömien toiminnan kehittämiseksi 
 

Khall  16 §  Valmistelija: Pekka Paju, kunnanjohtaja 

   

Oripään kunnalle on jätetty esitys työttömien toiminnan kehittämiseksi. 

Esityksessä ehdotetaan palkattavaksi palkkatuella henkilö hoitamaan 

työttömien aktivoimista. Tähän asti toimintaa on pystytty järjestämään 

vain yhtenä päivänä viikossa ja halukkuutta olisi useampaankin päivään 

ja nykyisellä työvoimaresurssilla yksi päivä viikossa on enin 

mahdollinen.  

  Esitys oheismateriaalina. 

 

 

Ehdotus:  Kunnanhallitus nimeää työryhmän asiaan liittyvien käytännön asioiden 

selvittämiseen sekä toiminnan talousarvion laatimiseen. Työryhmään 

nimetään esityksen tekijä Maire Järnström, sosiaaliohjaaja Moonica 

Juhala-Nuutila ja sosiaalilautakunnan puheenjohtaja Eija-Liisa Suisto. 

 Saadun selvityksen jälkeen kunnanhallitus palaa asiaan. 

 

__________________________________________________  
 

Khall  47 §  Valmistelija: Pekka Paju, kunnanjohtaja 

  

 Työryhmä on kunnanhallituksen toimeksiannon mukaisesti selvitellyt 

toimintaan liittyviä käytännön asioita. 

 

 Työryhmän selvitys oheismateriaalina. 

 

 

Ehdotus:  Kuntouttavan  työtoiminnan kehittäminen aloitetaan koeluonteisesti 

2.5.2018 työryhmän esitysten mukaisesti. 

1. Palkataan henkilö hoitamaan työttömien aktivoimista. 

2. Haetaan palkkatukea TE-toimistolta. 

3. Vuokrataan tila aktivointitoimintaa ja toimistoa varten. 

4. Kokeilu päättyy 31.12.2018 ja ennen kokeilun päättymistä 

tarkastellaan kokeilun tuloksia ja päätetään jatketaanko toimintaa 

edelleen. 

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Varajäsenen valinta Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n hallitukseen 
 

Khall  48 §  Valmistelija: Pekka Paju, kunnanjohtaja 

   

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n hallitukseen kuuluu 13 jäsentä ja 

kullekin henkilökohtainen varajäsen.  

Oripää kuuluu Koski Tl kanssa ryhmään, jossa varsinainen jäsen ja 

varajäsen vuorottelevat kahden vuoden välein. Nykyisessä hallituksessa 

Oripäällä on ollut varsinaisen jäsenen paikka ja Koski Tl:llä 

varajäsenyys. Oripään edustaja hallituksessa on ollut Minna Mäkipää. 

Neuvotteluissa on sovittu, että molemmat paikat ovat naispaikkoja. 

 

 

Ehdotus:  Kunnanhallitus nimeää Oripään kunnan edustajan Loimi-Hämeen 

Jätehuolto Oy:n hallituksen varajäseneksi kausiksi 5/2018–5/2020 (kaksi 

kautta). 

 

 

Päätös: Kunnanhallitus nimesi Oripään kunnan edustajan Loimi-Hämeen 

Jätehuolto Oy:n hallituksen varajäseneksi kausiksi 5/2018–5/2020 (kaksi 

kautta) Minna Mäkipään. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Hallintokuntien pöytäkirjat 

 

Khall  49 § 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: 

  Tekninen lautakunta 21.3.2018 

  Sivistyslautakunta 28.3.2018 

  Sosiaalilautakunta 5.4.2018 

     

       

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 

Ilmoitusasiat 
   

Khall  50 §  OP Yrityspankki Oyj: 

  Kuntatodistus 300 000 euroa 29.3.2018 

  

  Varsinasi-Suomen liitto: 

  Maakuntahallituksen tiedote 19.3.2018 ja maakuntajohtajan katsaus 

   

 

Ehdotus:  Ilmoitusasiat merkitään kunnanhallituksen tiedoksi. 

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Pöytäkirjajäljennökset 
 

Khall  51 §  Varsinasi-Suomen liitto: 

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

   

  VSSHP 

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

  -hallituksen kokouspöytäkirja 27.3.2018  

  -valtuuston kokouspöytäkirja  

   

  Varsinais-Suomen erityishuoltopiiri: 

  Hallituksen kokouspöytäkirja: 15.3.2018, http://www.kto-vs.fi 

  Valtuuston kokouksen pöytäkirja  

 

  Liedon kunta: 

  Ympäristöterveyslautakunta: 28.3.2018, http://ktweb.lieto.fi/ 

 

  Loimaan kaupunki 

  Hyvinvointivaliokunnan kokouspöytäkirja: 20.3.2018,  

  http://loimaa.fi/poytakirjat 

 

   

Ehdotus:  Pöytäkirjajäljennökset merkitään kunnanhallituksen tiedoksi. 

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 

 

 

 


