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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

Khall  22 §  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  23 §  

 

Ehdotus:   Kunnanhallitus valitsee pöytäkirjantarkastajiksi vuorossa olevat.  

 

 

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

nimikirjaimet 

Työterveyspalvelujen kilpailuttaminen 
 

Khall  36 §/13.3.2017 Valmistelija Pekka Paju, kunnanjohtaja 

 

 Kunnan velvollisuutena on järjestää työterveyshuollon palveluita kunnan 

alueella toimiville yrityksille, yrittäjille ja yhteisöille. Kunta voi järjestää 

lakisääteiset palvelut joko itse, hankkia ne toiselta kunnalta tai kunta-

 yhtymältä tai ostopalveluna yksityiseltä palveluntuottajalta. Mikäli 

kunnan järjestämisvastuulle kuuluvat palvelut hankitaan yksityiseltä 

palveluntuottajalta, tulee hankinnassa noudattaa hankintalakia. 

 Loimaan kaupunki vastasi vuodesta 2008 alkaen Auran, Koski Tl:n, 

Marttilan, Oripään ja Pöytyän kuntien Kansanterveyslain mukaisten 

työterveyshuoltopalvelujen järjestämisestä.  

 Työterveyspalvelu Työkymppi toimi Loimaan kaupungin organisaatiossa 

kirjanpidollisena taseyksikkönä. Yhteistoimintasopimus Loimaan 

kaupungin sekä Auran, Koski Tl:n, Marttilan, Oripään ja Pöytyän 

kuntien kesken päättyi 30.6.2015. 

 Työterveyspalvelut kilpailutettiin alkuvuoden 2015 aikana Loimaan 

kaupungin toimesta ja ne on 1.7.2015 alkaen hankittu Attendo 

Terveyspalvelut Oy:ltä. Hankinta tehtiin kuntalain tarkoittamana 

sopimusyhteistyönä soveltaen hankintalain 2.2 §:n mukaista yhteis-

hankintaa. Kukin yhteishankintaan osallistuva kunta päätti osaltaan 

hankintaan sitoutumisesta. Yhteishankinnassa olivat mukana Loimaan 

lisäksi Auran, Koski Tl:n, Marttilan, Oripään ja Pöytyän kunnat. 

 Loimaan kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 20.2.2017 Attendo 

Terveyspalvelut Oy:n työterveyspalvelujen optiovuosien (1+1) käyttöä. 

Hallitus päätti, ettei optiovuosia käytetä vaan työterveyspalvelut 

kilpailutetaan. 

 Aiemmassa yhteishankinnassa olevista kunnista Pöytyä ja Aura ovat 

käyttämässä optiovuodet ja Marttila kilpailuttamassa palvelun. 

 Koski Tl:n kunta on alustavasti ilmoittanut halukkuutensa osallistua 

mahdolliseen yhteishankintaan Loimaan kanssa. 
 

 

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että Oripään kunta käyttää sopimuksen mukaiset 

optiovuodet ajalle 1.7.2017–30.6.2018.  

 

Perustelut: Palvelut ovat sujuneet kohtuullisen hyvin ja ilmenneet 

puutteet on korjattu ja toimintaa on kehitetty sopimuksen aikana. 

Työterveyden vastaanottopisteet ovat toimineet Loimaalla ja 

Riihikoskella, joka on sopinut kunnan työntekijöille hyvin. Attendo on 

luvannut säilyttää vastaanottotilansa sekä Loimaalla että Riihikoskella 

huolimatta Loimaan kaupungin päätöksestä jättää optiovuodet 

käyttämättä. 

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Khall  24 § Valmistelija Pekka Paju, kunnanjohtaja 

 

 Kilpailutuksen jälkeen Loimaan kaupunki solmi uuden sopimuksen 

Attendon kanssa ja Pöytyän kunta ilmoitti käyttävänsä optiovuodet 

1.7.2017–30.6.2019. 

 

 

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että Oripään kunta käyttää sopimuksen mukaisen 

optiovuoden ajalle 1.7.2018–30.6.2019.  

 

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Kunnanviraston pitäminen suljettuna 
 

Khall  25 §  Valmistelija: Pekka Paju, kunnanjohtaja  

 

 Kunnanvirasto on viime vuosina ollut heinäkuussa suljettuna kolme 

viikkoa, eräät arkipyhien ja joulupyhien välipäivät joihin on keskitetty 

mahdollisuuksien mukaan henkilökunnan vuosilomia.  

 

 

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää pitää kunnanviraston suljettuna heinäkuussa 9.7.–

27.7.2018, joulunpyhien välipäivät 24.12.2018–1.1.2019 sekä 30.4.2018, 

11.5.2018 ja 7.12.2018. Vuosilomat tulee keskittää sulkuaikoihin ja vain 

välttämättömät palvelut järjestetään sulkuaikana. 

 

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Valtuustoaloitteet 
 

Khall  § 26 Valmistelija: Pekka Paju kunnanjohtaja 

 

 Oripään kunnan hallintosäännön mukaan kokouskutsussa mainittujen 

asioiden käsittelyn jälkeen on valtuustoryhmällä ja valtuutetulla oikeus 

tehdä kir jal l is ia  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 yhtenäis-

koulun rakentamisasiassa ja totesi, ettei ole perusteita neuvottelujen 

aloittamiseen koulusopimuksen purkamiseksi.” 

 

    

Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuustoaloitteet on loppuun-

käsitelty. 

 

 

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. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Korvaus olennaisesta tehtävien muutoksesta 
 

Khall 27 § Valmistelija: Pekka Paju, kunnanjohtaja 

 

Kvtes luku II pykälä 10 ensimmäisen momentin mukaan: 

 

”Jos viranhaltijan/työntekijän tehtävien vaativuus olennaisesti muuttuu 

vähintään 10 työpäivän ajaksi toiseen virkaan tai tehtävään siirtymisen 

tai tehtävien uudelleenjärjestelyn vuoksi, tehtäväkohtaista palkkaa 

tarkistetaan, jos se ei vastaa muuttuneita tehtäviä.” 

Kunnanjohtaja oli sairauslomalla 8.2.–4.3.2018 ja hänen sijaisenaan 

toimi sosiaalijohtaja.  

Oripäässä on kunnanjohtajan sijaiselle maksettu ylimääräinen palkanosa. 

Palkanosa on maksettu sijaisuudesta, jos se on kestänyt vähintään 10 

päivää. Palkanosa maksetaan sijaisuuden alkamisajankohdasta lähtien. 

 

Ehdotus: Kunnanhallitus maksaa sosiaalijohtajalle ylimääräisen palkanosan 

tehtävien vaativuuden olennaisen muutoksen perusteella. Palkanosa 

maksetaan ajalle 8.2.–4.3.2018 kunnanjohtajan sairausloman ajaksi. 

Vastaavanlaisissa tilanteissa kun kunnanjohtajan sijaisuus on ylittänyt 10 

työpäivää, maksetaan sosiaalijohtajalle yhtäläinen palkanlisä. 

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Tasa-arvovaltuutetun lausunto 
 

Khall  28 § Valmistelija: Pekka Paju kunnanjohtaja 

 

Kirsi Lassila on pyytänyt tasa-arvovaltuutettua selvittämään, onko häntä 

syrjitty naisten ja miesten välisessä tasa-arvosta annetusta laissa 

(609/1986, tasa-arvolaki) kielletyllä tavalla palkkauksessa ja 

palvelussuhteen ehdoissa. 

 

Lassila on hakenut helmikuussa 2017 Oripään kunnanhallitukselta 

palkankorotusta tasa-arvolakiin vedoten. Lassila on vaatinut, että hänen 

palkkansa korotetaan sivistysjohtajan palkkaa vastaavaksi hänen 

virkasuhteensa alusta 2012 lukien. Lassila on vaatinut korvausta myös 

loma-aikoihin virkasuhteen alusta alkaen. Tasa-arvovaltuutetulle Lassila 

on kertonut, että Oripään kunta on maksanut hänelle vuosien ajan 

huomattavasti pienempää palkkaa kuin samanarvoista työtä tekevälle 

sivistysjohtajalle Mika Virtaselle. Sivistysjohtajalla on ollut laajemmat 

lomaoikeudet kuin sosiaalijohtajalla, vaikka normaalit opettajille 

kuuluvat lomat eivät kunnissa yleensä kuulu sivistysjohtajalle. Oripään 

muut johtoryhmään kuuluvat henkilöt kuin Lassila ovat miehiä ja he 

ovat Lassilan mukaan neuvotelleet itselleen paremmat palkka- ja muut 

edut.  

 

 Kunnanhallitus hylkäsi Lassilan palkankorotusvaatimuksen ja perusteli 

päätöstä sillä, että sivistysjohtajan palkka määräytyy Kunnallisen 

opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimukseen palkkahinnoittelun 

mukaan, kun taas sosiaalijohtajan palkka määräytyy Kunnallisen yleisen 

virka- ja työehtosopimuksen mukaan. 

 

 Tasa-arvovaltuutettu on selvittänyt sekä Oripään kunnan että Kirsi 

Lassilan näkemykset asiassa (liite).  

 

Tasa-arvovaltuutettu on todennut, että kunnan työntekijät voivat verrata 

palkkaansa kunnan toisten, samaa ja samanarvoista työtä tekevien 

työntekijöiden palkkaan siinäkin tapauksessa, että työntekijä kuuluvat eri 

työ- tai virkaehtosopimuksen piiriin. Tasa-arvovaltuutettu on 

lausunnossaan arvioinut sosiaalijohtajan ja sivistysjohtajan töiden 

samanarvoisuutta (ks. liite). Lausunnossaan hän toteaa, ettei tasa-

arvovaltuutettu tee pääsääntöisesti palkkasyrjintäasioissa tehtävien 

vaativuuden arviointeja. Varsinaisen näytön esittäminen työtehtävien 

tarkemmasta sisällöstä ja niiden vaativuudesta jää yleensä tehtäväksi 

käräjäoikeudessa työnantajaa vastaan mahdollisesti ajettavan 

hyvityskanteen yhteydessä. Palkkasyrjintää epäilevä työntekijä voi 

nostaa asiasta kanteen käräjäoikeudessa. Tasa-arvovaltuutettu on 

tarkastellut tehtävän vaativuutta koskevia palkanosia ja tasa-

arvovaltuutetun näkemyksen mukaan ilmeisesti Lassilan peruspalkka on 

työn vaativuuteen nähden ollut suurempi kuin Virtasen palkka. Virtanen 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

on saanut henkilökohtaista palkanosaa ja Lassilalle ei ole maksettu 

henkilökohtaista palkanlisää lainkaan. Tasa-arvovaltuutetun mielestä 

tässä voisi olla mahdollisuus syrjintään. Työntekijän henkilökohtaiset 

ominaisuudet tai työssä suoriutuminen voisi olla hyväksyttäviä syitä 

palkkaerolle. Toisaalta työn vaativuuteen nähden Lassilan peruspalkka 

on ollut suurempi kuin Virtasen. 

Kaiken kaikkiaan on erittäin vaikeaa arvioida eri toimialojen tehtävien 

vaativuutta ja samanarvoisuutta. 

Tasa-arvovaltuutetun lausunnon jälkeen Lassila on ottanut yhteyttä ja 

pyytänyt neuvotteluja asiasta. 

   

 

Ehdotus: Kunnanhallitus ei ryhdy toimenpiteisiin tasa-arvovaltuutetun lausunnon 

perusteella. 

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Korvaus olennaisesta tehtävien muutoksesta 
 

Khall 29 § Valmistelija: Pekka Paju, kunnanjohtaja 

 

Kvtes luku II pykälä 10 ensimmäisen momentin mukaan: 

 

”Jos viranhaltijan/työntekijän tehtävien vaativuus olennaisesti muuttuu 

vähintään 10 työpäivän ajaksi toiseen virkaan tai tehtävään siirtymisen 

tai tehtävien uudelleenjärjestelyn vuoksi, tehtäväkohtaista palkkaa 

tarkistetaan, jos se ei vastaa muuttuneita tehtäviä.” 

Kunnanjohtaja/tekninen johtaja on ollut sairauslomalla 8.2.–4.3.2018 ja 

hänen sijaisenaan toimi tekninen sihteeri teknisen toimialan osalta..  

Oripäässä on sijaiselle maksettu ylimääräinen palkanosa. Palkanosa on 

maksettu sijaisuudesta, jos se on kestänyt vähintään 10 päivää. 

Palkanosa maksetaan sijaisuuden alkamisajankohdasta lähtien. 

 

 

Ehdotus: Kunnanhallitus maksaa tekniselle sihteerille ylimääräisen palkanosan 

tehtävien vaativuuden olennaisen muutoksen perusteella. Palkanosa 

maksetaan ajalle 8.2.–4.3.2018 teknisen johtajan sairausloman ajaksi. 

Vastaavanlaisissa tilanteissa kun sijaisuus on ylittänyt 10 työpäivää, 

maksetaan tekniselle sihteerille yhtäläinen palkanlisä. 

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Ruokapalveluesimiehen henkilökohtainen palkanlisä 
  

Khall 30 § Valmistelija: Pekka Paju, kunnanjohtaja 

 

 Ruokapalveluesimiehen toimipaikka on koulun keittiössä. Vuodesta 

2012 hänelle on maksettu henkilökohtaista palkanlisää, joka on 

perustunut taulukkoon valmistettavien annosmäärien mukaan. 

 Nyt annosmäärä on pudonnut ja taulukon mukainen henkilökohtainen 

lisä on pudonnut noin puoleen aikaisemmasta. 

 Ruokapalveluesimiehen mukaan työmäärä ei kuitenkaan ole eri syistä 

vähentynyt. 

Ruokapalveluesimies esittääkin, että hänen henkilökohtainen palvelu-

lisänsä pitkäaikaisen taulukon mukaisen palkanlisän suuruisena. 

Hakemus oheismateriaalina. 

 

 

Ehdotus: Kunnanhallitus palaa asiaan ruokapalveluselvityksen käsittelyn 

yhteydessä. 

 

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin.  
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Muutokset hallintosääntöön 
 

Khall 31 § 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.  
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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.             
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Hallintokuntien pöytäkirjat 

 

Khall  33 § 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 13.2.2018 

  Sosiaalilautakunta 1.3.2018 

 

   

   

       

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 

Kiinteistöluovutusilmoitukset 

 

Khall  34 §  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  35 §  OP Yrityspankki Oyj: 

  Kuntatodistus 150 000 euroa 7.2.2018 

  Kuntatodistus 550 000 euroa 27.2.2018 

  

  Varsinasi-Suomen liitto: 

  Maakuntahallituksen tiedote 12.2.2018 ja maakuntajohtajan katsaus 

 

  Turun hallinto-oikeus: 

  Päätös 

   

  AVI 

  Tiedote: Esitykset 6.12.2018 myönnettävistä kunniamerkeistä 

 

   

Ehdotus: Ilmoitusasiat merkitään kunnanhallituksen tiedoksi. 

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Pöytäkirjajäljennökset 
 

Khall  36 §  Varsinasi-Suomen liitto: 

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

   

 

  VSSHP 

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

  -hallituksen kokouspöytäkirja  

  -valtuuston kokouspöytäkirja  

   

  Varsinais-Suomen erityishuoltopiiri: 

  Hallituksen kokouspöytäkirja: 12.2.2018, http://www.kto-vs.fi 

  Valtuuston kokouksen pöytäkirja  

 

   

  Liedon kunta: 

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

 

  Loimaan kaupunki 

  Hyvinvointivaliokunnan kokouspöytäkirja: 13.2.2018  

  http://loimaa.fi/poytakirjat 

 

  Forssan kaupunki 

  Jätelautakunnan kokouspöytäkirja: 20.2.2018 www.forssa.fi 

 

   

Ehdotus:  Pöytäkirjajäljennökset merkitään kunnanhallituksen tiedoksi. 

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Vs. toimistosihteerin palkan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva lisä  
 

Khall  § 37   Valmistelija: Pekka Paju kunnanjohtaja 

  

Kvtes luku II pykälä 11 ensimmäisen momentin mukaan: 

 

”Viranhaltijalle voidaan maksaa varsinaiseen palkkaan kuuluvaa 

euromääräistä henkilökohtaista lisää. Henkilökohtainen lisä myönnetään 

pääsääntöisesti toistaiseksi.” 

 

Henkilökohtaisen lisän maksamisperusteet määritellään paikallisesti. 

Perusteet ja niiden painoarvot voivat vaihdella eri yksiköissä.  

Vaikka palkkatiedot ovat julkisia, arviointi henkilökohtaisista 

ominaisuuksista ovat salainen. 

 

 

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää myöntää vs. toimistosihteerille henkilökohtaisen 

lisän (KVTES II 11§, 1 mom.) 1.1.2018 alkaen. 

 

Perustelut: Vs. toimistosihteerin toimenkuva on tällä hetkellä toimistosihteereistä 

laajin ja palkka pienin. 

 

 

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Sosiaaliohjaajan tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen  
 

Khall  § 38   Valmistelija: Pekka Paju kunnanjohtaja 

 

Sosiaaliohjaajan tehtäväkohtainen palkka Oripään kunnassa on 7,5–13,5 

% pienempi kuin vertailukunnissa, Pöytyällä, Marttilassa ja Loimaalla. 

Sosiaaliohjaajan työnkuva on laaja ja työn hoitamisen edellytyksenä on 

laaja-alainen ammattitaito ja erinomaiset vuorovaikutus- ja 

yhteistyötaidot. 

 

 

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää nostaa sosiaaliohjaajan tehtäväkohtaista palkkaa 

1.1.2018 alkaen. 

 

Perustelut: Sosiaaliohjaajan tehtäväkohtaista palkkaa tulee tarkistaa muiden kuntien 

tasolle, jotta Oripään kunta pysyy kilpailukykyisenä työnantajana 

naapurikuntiin nähden. Seutukunnallisesti päteviä sosiaalialan 

työntekijöitä on ollut vaikea rekrytoida, joten on tärkeää henkilöstön 

pysyvyyden kannalta, että myös palkka on kilpailukykyinen. 

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ORIPÄÄN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu 

   

Kunnanhallitus 12.3.2018  41  

   

 

 

Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Varsinais-Suomen liiton kysely ja lausuntopyyntö 
 

Khall  § 39   Valmistelija: Pekka Paju kunnanjohtaja 

 

Varsinais-Suomen liitto kysyy kunnan kiinnostuksesta osallistumisesta 

laajakaistaverkon rakentamiseen. 

Viestintävirastolla on mahdollisuus myöntää avustusta laajakaistaverkon 

rakentamiseen. Toteutettavien hankkeiden rahoitus edellyttää kunnan 

osallistumista kustannuksiin 33 % rahoitusosuudella. Rakentamisen 

aloitus täytyy alkaa vuoden 2018 aikana. 

 

Kysely kunnan kiinnostuksesta laajakaistan rakentamiseen oheis-

materiaalina. 

 

Varsinais-Suomen maakuntahallituksen lausuntopyynnössä selvitetään 

kuntien tahtotilaa ja valmiutta osallistua hiilineutraaliuden tavoitteiden 

saavuttamiseksi sekä osallistumisesta maakunnallisen haasteen 

toteuttamiseen eri toimijoiden kanssa. 

 

 

Ehdotus:  1.Oripään kunnanhallitus toteaa, ettei sillä ole mahdollisuuksia osallistua 

laajakaistaverkon rakentamiseen. 

 

2.Hinku-haasteen kysymyksiin kunnanhallitus vastaa seuraavasti: 

Kunta edistää mahdollisuuksien mukaan hiilineutraaliutta, mutta ei ole 

sitoutunut tai sitoutumassa energiatehokkuushankkeisiin. 

Kunnalla on yksi aurinkosähkövoimala ja kunta tuottaa suurimman osan 

lämmitysenergiasta uusiutuvilla energialähteillä. 

Kunnalla on selkeät lupamenettelyt ja ohjeistukset aurinkosähkön ja 

maalämmön rakentamiseen lupaprosesseissaan. 

Oripää on kiinnostunut valtakunnallisen Hinku-hankkeen aikana 

saaduista käytänteistä ja niiden soveltamisesta sekä niiden tuottamista 

taloudellisista säästömahdollisuuksista. 

Oripään kunta ei ole kiinnostunut liittymään Hinku-kunnaksi 

 

Lausuntopyyntö oheismateriaalina. 

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ORIPÄÄN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu 

   

Kunnanhallitus 12.3.2018  42  

   

 

 

Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Toimielinten hankintoja koskeva ratkaisuvalta 
 

Khall  § 40  Valmistelija: Pekka Paju kunnanjohtaja 

 

Toimielinten taloudellinen ratkaisuvalta sisältyi entiseen hallinto-

sääntöön ja nyt niitä ei ole määritelty missään. 

Tämän vuoksi kunnanhallituksen tulee määrittää toimintavaltuuksien 

rajat. 

 

 

Ehdotus: Toimielimen hankintoja koskeva ratkaisuvalta 
 

Hankinnoista päättäminen, mikäli hankinnan suuruus on              

15 000–150 000 euroa. 

Päättää suunnittelijan valinnasta, mikäli suunnittelusta 

aiheutuvat kustannukset ovat 15000 - 30 000 euroa. 

Päättää urakoitsijan valinnasta, mikäli urakkasumma ylittää  

15 000  euroa ja jää alle 1 000 000 euron. 

 

Kunnanjohtajan/toimialajohtajan ratkaisuvalta 

 

Hankintojen tekeminen, mikäli hankinnan suuruus on alle 15 000 euroa. 

 

 

Päätös:   Ehdotus hyväksyttiin. 


