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ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu 

Kunnanhallitus 

 

 

 7/2018 86 

Kokousaika 13.8.2018 kello 18.00–19.16 

Kokouspaikka kunnantalo 

 

Läsnä      

   

  Anne-Mari Kaarto 

  Sanna Kiertonen, saapui paikalle klo 18.02 

  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., poistui paikalta klo 19.12 

 

  Pekka Paju, esittelijä 

Virve Koski, pöytäkirjanpitäjä 

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja Päivi Kössi 

Pöytäkirjanpitäjä Virve Koski 

Asiat pykälät  76–84 sivut 

 

86–95 

Pöytäkirjan allekirjoitus 

ja varmennus 

 

 

Päivi Kössi 

puheenjohtaja 

 

 

Virve Koski 

pöytäkirjanpitäjä            

Pöytäkirja on tarkastettu Oripäässä 13.8.2018 

 

 

 

Matti Kulmanen 

 

 

 

 

Pertti Liinoja 

Pöytäkirja on pidetty ylei-

sesti nähtävänä 

 

Oripäässä 21.8.2018 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä 

 

 

 

Virve Koski 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

Khall  76 §  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:  Ehdotus hyväksyttiin 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan tarkastaminen 
 

Khall  77 §  

 

Ehdotus:   Kunnanhallitus valitsee pöytäkirjantarkastajiksi vuorossa olevat.  

 

 

Päätös:  Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Matti Kulmanen ja Pertti Liinoja 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Valtuuston 18.6.2018 kokouksen päätösten täytäntöönpano 
 

Khall  78 §  Valmistelija: Pekka Paju, kunnanjohtaja 

 

  Valtuuston kokouksessa 18.6.2018 päätettiin seuraavat asiat: 

 

1. Valtuusto merkitsi tilintarkastus- ja arviointikertomuksen tiedokseen. 

 

2. Valtuusto hyväksyi vuoden 2017 tilinpäätöksen ja myönsi kunnan 

hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden 

johtaville viranhaltijoille vastuuvapauden tilikaudelta1.1.–31.12.2017. 

 

 

 

Ehdotus:  Kunnanhallitus toteaa, että valtuuston päätökset ovat syntyneet oikeassa 

  järjestyksessä ja päättää panna ne täytäntöön. 

  

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Riskienkartoitus 
 

Khall  79 §  Valmistelija: Pekka Paju, kunnanjohtaja 

   

Kunnan tilintarkastuskertomuksessa suositeltiin riskienkartoituksen 

suorittamista. Riskikartoitus on osa kuntalaissa säädettyä sisäistä 

valvontaa ja riskienhallintaa. Riskikartoituksen tekemisestä on säädetty 

Oripään kunnan hallintosäännössä 12 luku 64 § kuudes kohta. 

 

Riskienhallinta sisältää kunnan tavoitteita uhkaavien riskien 

tunnistamisen, arvioinnin ja priorisoinnin sekä tuloksellisen hallinnan. 

Riskienhallinnalla ennaltaehkäistään toiminnan jatkuvuutta ja 

häiriöttömyyttä uhkaavia tapahtumia perustuen ydintoimintojen ja 

järjestelmien tunnistamiseen, hyväksyttävän riskitason määrittelyyn sekä 

riittävien riskien hallinnan menetelmien toimeenpanoon.  

 

Riskienhallintaprosessi kattaa 

• toimintaympäristön analysoinnin 

• uhkien ja mahdollisuuksien riittävän kokonaisvaltaisen tunnistamisen    

ja kuvaamisen 

• uhkien ja mahdollisuuksien toteutumisen todennäköisyyden ja 

seurauksen analysoinnin 

• riskien hallinnan menettelyiden ja mahdollisuuksien hyödyntämisen 

määrittelyn sekä 

• toimeenpanon valvonnan ja tuloksellisuuden raportoinnin sekä 

arvioinnin.  

 

Johdon vastuulla oleva riskienhallinta on osa sisäistä valvontaa, ja sen 

tavoitteena on saada kohtuullinen varmuus kunnan strategisten, 

toiminnan ja talouden tavoitteiden saavuttamisesta sekä toiminnan 

jatkuvuudesta ja häiriöttömyydestä 

 

Valtuuston hyväksymien tavoitteiden saavuttamiseksi sekä hyvän 

hallintotavan toteutumiseksi riskien tunnistamisen, hallinnan sekä 

sisäisen valvonnan toimintatavat tulee sisällyttää mm. 

• johtamis- ja päätöksentekoprosesseihin 

• toiminnan ja talouden sekä investointien riski- ja lisäarvoperustaiseen 

suunnitteluun 

• toiminnan (ml. tietojärjestelmät), omaisuuden hallinnan, hallinnon ja 

taloudenhoidon menettelytapoihin. 

 

Koska sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen perustuu 

myös kuntastrategian sekä toiminnan ja talouden tavoitteiden 

toteutumiseen, tulee se suorittaa vuosittain ennen talousarvioesityksen 

laadintaa sekä lisäksi edellä mainittujen tilanteiden yhteydessä. 

 



 

ORIPÄÄN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu 

   

Kunnanhallitus 13.8.2018  90  

   

 

 

Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Oripään kunnassa on laadittu ohjeet ja riskienarviointikaavake, jotka on 

toimitettu kaikille toimialajohtajille. 

 

 

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että riskienkartoituksen tulee olla jokaisen 

toimialan osalta valmis 15.9.2018 mennessä. 

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Tilan Mikkola myynti 
 

Khall  71 §  Valmistelija: Pekka Paju, kunnanjohtaja 

 

Oripään kunnanvaltuusto on 25.5.2018 päättänyt Tilan Mikkola 

ostamisesta ja päättänyt tilan myynnistä tarjousten perusteella 

kokonaistaloudellisesti parhaimman tarjouksen tehneelle. 

Kokonaistaloudellisuudessa huomioidaan tilan hinta, käyttötarkoitus ja 

työllisyysvaikutukset. 

 

 

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää pyytää tontinluovutus tarjouksia tilasta Mikkola, 

kiinteistötunnus 561-404-1-157. Saadut tarjoukset arvioidaan 

kokonaistaloudellisuuden perusteella ja hallitus esittää valtuustolle 

kokonaistaloudellisesti parhaimman tarjouksen hyväksymisestä. 

 Tarjouksia pyydetään ilmoituksilla Loimaan Lehdessä ja Auranmaan 

viikkolehdessä ja kunnan nettisivuilla. 

 
Muutettu ehdotus: Kunnanhallitus päättää pyytää tontinluovutustarjouksia tilasta Mikkola, 

kiinteistötunnus 561-404-1-157 ja siihen rajoittuvasta noin 1550 m
2
  

määräalasta tilasta Kohmo, kiinteistötunnus 561-404-1-149. Kyseiset 

alueet yhdessä muodostavat myytävän maa-alueen. Saadut tarjoukset 

arvioidaan kokonaistaloudellisuuden perusteella ja hallitus esittää 

valtuustolle kokonaistaloudellisesti parhaimman tarjouksen 

hyväksymisestä. 

 Tarjouksia pyydetään ilmoituksilla Loimaan Lehdessä ja Auranmaan 

viikkolehdessä ja kunnan nettisivuilla. 

 

 

Päätös:  Muutettu ehdotus hyväksyttiin. 

 

 
 

Khall  80 § Tilan Mikkola myynnistä ilmoitettiin Loimaan Lehdessä ja Auranmaan 

viikkolehdessä. Tarjouksia saatiin ainoastaan yksi joka avattiin 8.8.2018. 

  Tarjouksen jätti J&P Markula Oy. 

  Tarjous liitteenä. 

 

 

Ehdotus: Kunnanjohtaja neuvottelee laadittavan kauppakirjan ehdoista ja tuo 

kauppakirjaluonnoksen kunnanhallituksen ja edelleen valtuuston 

hyväksyttäväksi.  

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Henkilöjärjestelyt keskushallinnossa 
 

Khall  81 §   Keskushallinnossa on jouduttu tekemään henkilöstön toimenkuvan 

muutoksia pitkäaikaisen sairausloman ja tulevan eläköitymisen vuoksi. 
  Tilanneselvitys annetaan kokouksessa. 

 

 

 
Ehdotus:  Kunnanhallitus hyväksyy tehdyt toimenpiteet. 

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Ilmoitusasiat 
   

Khall  82 §  OP Yrityspankki Oyj 

  Kuntatodistus 300 000 euroa 6.6.2018 

 

OP Yrityspankki Oyj 

Kuntatodistus 300 000 euroa 9.7.2018 

 

  Varsinais-Suomen liitto 

  Maakuntavaltuuston tiedote 11.6.2018: www.varsinais-suomi.fi 

   

  AVI 

Aluehallintoviraston päätös nro 94/2018/1: Hakija: Resykli Oy 

Asia: Alastaron moottorirataa koskevassa Korkeimman hallinto-

oikeuden päätöksessä määrätty selvitys, Loimaa 

 

Auran kunnanhallitus 

Ote pöytäkirjasta 11/2018: Aluearkkitehtisopimuksen hyväksyminen 

  

 

Ehdotus: Ilmoitusasiat merkitään kunnanhallituksen tiedoksi. 

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Pöytäkirjajäljennökset 
 

Khall  83 §  Varsinais-Suomen liitto 

  -Maakuntahallituksen ja -valtuuston pöytäkirjat: 18.6.2018:   

  www.varsinais-suomi.fi 

   

  VSSHP 

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

  -hallituksen kokouspöytäkirja 12.6.2018   

  -valtuuston kokouspöytäkirja 12.6.2018    

   

  Varsinais-Suomen erityishuoltopiiri 

  Hallituksen kokouspöytäkirja: 18.6.2018: http://www.kto-vs.fi 

  Valtuuston kokouksen pöytäkirja: http://www.kto-vs.fi 

   

  Liedon kunta 

  Ympäristöterveyslautakunta: 6.6.2018, http://ktweb.lieto.fi/ 

 

  Loimaan kaupunki 

  Hyvinvointivaliokunnan kokouspöytäkirja: 19.6.2018:  

  http://loimaa.fi/poytakirjat 

 

  Forssan kaupunki 

  Jätelautakunnan kokouspöytäkirja: 12.6.2018: www.forssa.fi 

 

  Auran kunta 

  Ote kunnanhallituksen kokouspöytäkirjasta 11.6.2018 koskien  

  aluearkkitehtisopimusta 

 

    

Ehdotus:  Pöytäkirjajäljennökset merkitään kunnanhallituksen tiedoksi. 

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.forssa.fi/
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Muut kokouksessa esille tulleet asiat 

Khall  84 § Kokouksessa keskusteltiin laajasti kunnan henkilöstöhallinnosta sekä 

henkilöresurssien riittävyydestä.  

 

 Huolta herätti muun muassa palvelukeskuksen tilanne ja siksi hallitus 

päätti kutsua seuraavaan kokoukseen Kati Rekolan ja Mari Pirisen 

antamaan selvityksen tilanteesta. 

 

 Työilmapiiri herätti yleisemminkin keskustelua ja esitettiin, että kyselyn 

tulokset pitää tulevaisuudessa pystyä kohdistamaan organisaatioittain. 

 

 Teknisenpuolen resurssitarve otetaan kartoituksen alle. 

 

 

  


