ORIPÄÄN KUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA

Kunnanvaltuusto
Kokousaika

12.11.2018 kello 18.00–18.07

Kokouspaikka

kunnantalo, valtuustosali

Nro

Sivu

6/2018

31

Läsnä
Kaarto, Anne-Mari
Kalsi, Esa
Kankare, Tarmo vj Lammela Ritva
Kiertonen, Sanna
Koivusaari, Miia
Kulmanen, Matti
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

25 - 30

sivut

31 -39

Pöytäkirjan allekirjoitus
ja varmennus

Pöytäkirja on tarkastettu

Hannele Rouhiainen
puheenjohtaja
Oripäässä 12.11.2018

Pekka Markula
Pöytäkirja on pidetty ylei- Oripäässä 13.11.2018
sesti nähtävänä
Pöytäkirjanpitäjä

Pekka Paju
pöytäkirjanpitäjä

Mika Nieminen

Pekka Paju

ORIPÄÄN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kunnanvaltuusto

12.11.2018
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kvalt 25 §

Hallintosäännön 80 §:n mukaan suoritetaan nimenhuuto.
Kokouskutsu on lähetetty valtuutetuille 6.11.2018. Kokouskuulutus on
julkaistu kunnan ilmoitustaululla ja verkkosivuilla 6.11.2018 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 26 §

Hallintosäännön mukaan valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
sovitaan tarkastusajasta.

Ehdotus:

Pöytäkirjantarkastus suoritetaan 12.11.2018 heti kokouksen jälkeen.
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pekka Markula ja Mika Nieminen.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2019
Khall 117 §

Valmistelija: Pekka Paju, kunnanjohtaja

Vuoden 2019 tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit tulee ilmoittaa
Verohallinnolle viimeistään 19.11.2018.
Oripään kunnassa voimassa oleva tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit ovat vuonna 2018 olleet seuraavat:
Tuloveroprosentti 19,50
Kiinteistöveroprosentit:
- yleinen veroprosentti 1,00
- vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,45

- muiden asuinrakennusten veroprosentti 1,10
- yleishyödyllisten yhteisöjen rakennusten ja maapohjan veroprosentti 0,00
Kunnan taseessa on hieman alle 700 000 € ylijäämää ja talous-arviovuoden
tässä vaiheessa näyttää siltä, että tämän vuoden tulos sulattaa lähes
kokonaisuudessaan aikaisemman ylijäämän. Tämän vuoden huonoon
tulokseen on pääasiallisesti syynä sosiaali- ja terveystoimen menojen reilu
ylittyminen.
Vuoden 2019 talousarvioon on laskettu 1 % yksikön tuloveron nosto ja
kohtuulliset korotukset kiinteistöveroon. Näillä korotuksilla talousarvio tässä
vaiheessa näyttäisi runsaan 100 000 €:n alijäämää.
Kokonaisuudessaan kunnan talouden voidaan katsoa olevan sellaisessa tilassa,
ettei veronkorotuksilta voida välttyä.

Ehdotus:

Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy seuraavat
veroprosentit vuodeksi 2019:
Tuloveroprosentti:20,50
Kiinteistöveroprosentit:
- yleinen veroprosentti : 1,05
- vakituisten asuinrakennusten veroprosentti : 0,50

- muiden asuinrakennusten veroprosentti: 1,15

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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Sivu
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- yleishyödyllisten yhteisöjen rakennusten ja maapohjan
veroprosentti: 0,00
-voimalaitosten kiinteistöverolle ei ole tarvetta määrätä veroprosenttia
Muutettu ehdotus

Hallitus ehdotti yksimielisesti tuloveroprosentin nostoa 21:een prosenttiin ja
yleisen kiinteistöveroprosentin nostoa 1,10:een, vakituisten asuinrakennusten
veroprosentin 0,55:een ja muiden asuinrakennusten veroprosentin 1,20:een.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin

Kvalt. 27 §

Valmistelija: Pekka Paju, kunnanjohtaja

Ehdotus:

Valtuusto hyväksyy kunnanhallituksen esittyksen.

Päätös:

Valtuusto hyväksyi vuoden 2019 veroprosenteiksi:
Tuloveroprosentti:21,00
Kiinteistöveroprosentit:
- yleinen veroprosentti : 1,10
- vakituisten asuinrakennusten veroprosentti : 0,55

- muiden asuinrakennusten veroprosentti: 1,20
- yleishyödyllisten yhteisöjen rakennusten ja maapohjan
veroprosentti: 0,00
-voimalaitosten kiinteistöverolle ei ole tarvetta määrätä veroprosenttia

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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Lisämäärärahan osoittaminen terveyspalveluihin, vanhustyön palveluihin ja
sosiaalityöhön

Sos.ltk. § 47

(4.10.2018)

Valmistelija: Kati Rekola, sosiaalijohtaja

Terveyspalvelujen, vanhuspalvelujen ja sosiaalityön tehtäväalueiden
talousarvioon varatut määrärahat näyttää elokuun 2018 tilanteen perusteella
ylittyvän.

Talousarvion toteumavertailun mukaan terveyspalvelujen lisämäärärahan
tarve kuluvalle vuodelle on 100 000 €. Talousarvion ylitys johtuu VarsinaisSuomen sairaanhoitopiirin palvelujen lisääntyneestä käytöstä.

Vanhustyön palveluihin tarvitaan lisämäärärahaa 145 000 €. Talousarvion
mukaiset määrärahat ovat ylittyneet erilliskorvausten osalta 15 000 €, sijaisten
palkkakulujen osalta 100 000 € ja asiakaspalvelujen ostojen osalta 30 000 €.
Palvelutalolla on jäänyt yksi kodinhoitajan vakanssi täyttämättä eläköitymisen
myötä, ja arvio siitä, pitääkö kyseinen vakanssi täyttää jatkossa on vielä
keskeneräinen. Myös kotipalvelussa on täyttämättä hoitajan vakanssi, jota on
hoidettu sijaisen avulla. Sijaisia on käytetty myös paljon sairauslomien
johdosta. Tarkennuksia sijaisten käyttämisestä tehdään hallintokunnan sisällä.
Hallinto-oikeuden päätöksellä on maksettu 1.1.- 30.7.2018 143 000 € toiselta
kunnalta laskutettua vanhustyön asumispalvelua. Kuluun ei ole talousarviossa
varauduttu.

Sosiaalityön tehtäväalueella lisämäärärahan tarve on 300 000 €.
Lastensuojelussa on alkuvuoden aikana jouduttu ostamaan perhekuntoutusta,
joka on kallis korjaava palvelumuoto. Myös erityisryhmien asumispalveluita on
jouduttu ostamaan. Sosiaalihuoltolaki velvoittaa nykyisin kuntia järjestämään
lapsiperheiden kotipalvelua sekä muuta ennaltaehkäisevää palvelua, joten
palveluja on tarjottava aikaisempaa suuremmalle asiakasmäärälle.
Sijaishuollon sekä palveluasumisen kustannukset (asiakaspalvelujen ostot)
ovat menokohtia, joiden toteuma ylittyy talousarvioon varatut määrärahat.
Kalliita sijaishuollon ostoja on alkuvuoden jälkeen pystytty lopettamaan,
eivätkä nämä kuluerät jää pysyväisluonteisiksi.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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Ehdotus:

Sosiaalilautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle,
että terveyspalvelujen, vanhuspalvelujen ja sosiaalityön tehtäväalueille
osoitetaan lisämäärärahaa seuraavasti:
Terveyspalvelut 100 000 €
Vanhustyön palvelut 145 000 €
Sosiaalityön palvelut 300 000 €
sekä oikeuttaa viranhaltijat kohdentamaan määrärahat asianmukaisille
kustannuspaikoille ja tilikohdille.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Khall. 119 §

Valmistelija: Pekka Paju, kunnanjohtaja

Ehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle edellä olevan selvityksen mukaan
lisämäärärahaa seuraaviin palveluihin:

Terveyspalvelut 100 000 €
Vanhustyön palvelut 145 000 €
Sosiaalityön palvelut 300 000 €

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Kvalt. 28 §

Valmistelija: Pekka Paju, kunnanjohtaja

Ehdotus:

Valtuusto hyväksyy hallituksen esittämän lisämäärärahojen myöntämisen.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

ORIPÄÄN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kunnanvaltuusto

12.11.2018

37

_______________________________________________________________________________________
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

Ehdotus hyväksyttiin.
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Hoitoapulaisen toimen nimikkeen muuttaminen lähihoitajan toimeksi

Sos.ltk. § 43

(4.10.2018)

Valmistelija: Mari Pirinen, vastaava sairaanhoitaja

Palvelutalossa on eläköitymisen myötä vapautunut hoitoapulaisen toimi.
Hoitajamitoituksen turvaaminen edellyttää jatkossakin toimen täyttämistä.
Tarkoituksenmukaista on muuttaa toimi jatkossa lähihoitajan toimeksi.

Ehdotus:

Muutetaan hoitoapulaisen toimi lähihoitajan toimeksi 1.11.2018 alkaen ja
valtuutetaan vastaava sairaanhoitaja laittamaan toimi auki.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Khall. 120 §

Valmistelija: Pekka Paju, kunnanjohtaja

Ehdotus:

Kunnanhallitus hyväksyy nimikkeen muutoksen ja toimen täyttämisen.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin

Kvalt. 29 §

Valmistelija: Pekka Paju, kunnanjohtaja

Ehdotus:

Kunnanvaltuusto hyväksyy nimikkeen muutoksen ja toimen täyttämisen.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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Kodinhoitajan viran nimikkeen muuttaminen lähihoitajan toimeksi ja toimen
täyttäminen

Sos.ltk. § 42

(4.10.2018)

Valmistelija: Kirsi Malmi, vs. vastaava sairaanhoitaja

Kotihoidossa on eläköitymisen myötä vapautunut kodinhoitajan virka.
Tarkoituksenmukaista on muuttaa virka lähihoitajan toimeksi ja täyttää se.
Hoitajamitoituksen turvaaminen edellyttää jatkossakin toimen täyttämistä.

Ehdotus:

Muutetaan kodinhoitajan virka lähihoitajan toimeksi 1.11.2018 alkaen ja
valtuutetaan vs. vastaava sairaanhoitaja laittamaan toimi auki.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

________________________________________________________________________________
Khall. 121 §

Valmistelija: Pekka Paju, kunnanjohtaja

Ehdotus:

Kunnanhallitus hyväksyy nimikkeen muutoksen ja toimen täyttämisen.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin

Kvalt. 30 §

Valmistelija: Pekka Paju, kunnanjohtaja

Ehdotus:

Kunnanvaltuusto hyväksyy nimikkeen muutoksen ja toimen täyttämisen.

Päätös:

Valtuusto hyväksyi ehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

