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Läsnä      
   

Kaarto, Anne-Mari 

Kalsi, Esa    

Kankare, Tarmo  

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 

 

Rekola, Kati, pöytäkirjanpitäjä 

    

 

Puheenjohtaja Hannele Rouhiainen 

Pöytäkirjanpitäjä Kati Rekola 

Asiat pykälät  31 - 35 sivut   40 - 45 

Pöytäkirjan allekirjoitus ja 

varmennus 

 

 

Hannele Rouhiainen 

puheenjohtaja 

 

 

Kati Rekola 

pöytäkirjanpitäjä 

Pöytäkirja on tarkastettu Oripäässä 20.12.2018 

 

 

  

Tapio Pajula 

 

 

 

 

Maarit Salama 

Pöytäkirja on pidetty ylei-

sesti nähtävänä 

Oripäässä 20.12.2018 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä 

 

 

 

Kati Rekola 

 



ORIPÄÄN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu 
   

Kunnanvaltuusto 17.12.2018 41 

 
_______________________________________________________________________________________ 
 

 

Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

Kvalt 31 §  Hallintosäännön 80 §:n mukaan suoritetaan nimenhuuto. 

 

Kokouskutsu on lähetetty valtuutetuille 11.12.2018. Kokouskuulutus on 

julkaistu kunnan ilmoitustaululla ja verkkosivuilla 11.12.2018 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 kunnanvaltuuston kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.   

 

 

 

Pöytäkirjan tarkastaminen 
 

Kvalt 32 § Hallintosäännön mukaan valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja sovitaan 

tarkastusajasta. 

 

 

Ehdotus: Pöytäkirjantarkastus suoritetaan 20.12.2018. Valitaan kaksi pöytäkirjan-

tarkastajaa.  

 

 

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tapio Pajula ja Maarit Salama. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

 

Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2020–2021 

 

Khall  118 §  Valmistelija: Pekka Paju kunnanjohtaja 

  

 Kuntalain 110 §:n mukaan: 

 "Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi 

kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut 

ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyt-

tävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelu-

kausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. 

 Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrate-

giaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -

suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden ta-

voitteet. 

 Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen 

kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen 

vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitel-

massa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjak-

sona katetaan. 

 Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrära-

hat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja 

tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitel-

massa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kun-

nan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota." 

  Alustavassa talousarviossa toimintakulut ovat 9 281 780 € ja toimintatuotot 

1 300 140 €. 

 Verotulot ovat arviolta 4 442 000 € ja vuosikate 296 600 € 

  Tulos poistojen jälkeen on – 163 400 € ja tulos on 148 263 € alijäämäinen. 

 Isoja investointeja ei ole ohjelmassa ja investointikulut alittavat poistot. 

  

 

Ehdotus: Kunnanhallitus aloittaa talousarviokäsittelyn. Kunnanhallitus päättää omalta 

osaltaan lopullisesti talousarviosta 10.12.2018. 

 

Muutettu ehdotus Talousarvioehdotus palautetaan lautakunnille uudelleen valmisteltavaksi alijää-

män kattamiseksi.  
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

 

Päätös  Päätösehdotus hyväksyttiin 

 

Khall 132 §/10.12.2018 Valmistelija: Pekka Paju, kunnanjohtaja 

   

Edellisen kunnanhallituksen käsittelyn jälkeen talousarvioon on lisätty 0,5vero-

prosentin korotuksen vaikutukset ja sosiaali- ja sivistyslautakunnan hakemat 

185 530 euron vähennykset talousarvioon. 

Talousarviossa toimintakulut ovat 9 104 250 € ja toimintatuotot 1 302 640 €. 

  Verotulot ovat 4 592 000€ ja vuosikate  

  Ylijäämä on 174 667 €.      

 

  Pertti Liinoja ehdotti että, vapaa-aikatoimen toimintatuloja lasketaan 26000 eu-
roon. Ehdotusta ei kannatettu. 

 

  Pertti Liinoja ehdotti, että yhdyskuntahuollon toimintamenoihin lisätään 5000 
euroa. Ehdotusta ei kannatettu. 

 

 

Ehdotus:  Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan vuoden 

2019 talousarvion ja vuosien 2019 – 2021 taloussuunnitelman. 

 

Päätös:   Ehdotus hyväksyttiin. 

Kvalt. 33 §  Valmistelija: Pekka Paju kunnanjohtaja 

Ehdotus:  Valtuusto hyväksyy liitteenä olevan vuoden 2019 talousarvion ja vuosien 2019 

– 2021 taloussuunnitelman. 

 

Muutettu ehdotus: Edustaja Pertti Liinoja ehdotti lisättäväksi 20 000€ vanhustyön toimintamenoi-

hin ja 0,5 henkilön lisäystä vanhustyön ruokahuoltoon. Ehdotusta kannatti edus-

taja Esa Kalsi. Alkuperäistä ehdotusta kannatti 13 edustajaa ja muutettua ehdo-

tusta 4 edustajaa. 

  Edustaja Pertti Liinoja ehdotti vapaa-ajan toimintatuloihin 8000€ vähennystä. 

Edustaja Tarmo Kankare kannatti ehdotusta. Alkuperäistä esitystä kannatti 12 

edustajaa, edustaja Liinojan ehdotusta kannatti 5 edustajaa. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

 

  Edustaja Pertti Liinoja ehdotti yhdyskuntahuollon toimintamenoihin lisättäväksi 

3000€ urheilukentän korjaamiseen. Esa Kalsi kannatti ehdotusta. Alkuperäistä 

ehdotusta kannatti 8 edustajaa, 9 edustajaa Liinojan ehdotusta. 

  Edustaja Pertti Liinoja ehdotti lisättäväksi yksityisteiden avustuksiin 5000€. 

Tarmo Kankare kannatti ehdotusta.  Alkuperäistä ehdotusta kannatti 10 edusta-

jaa, Liinojan muutettua ehdotusta kannatti 7 edustajaa. 

 

Päätös:  Yhdyskuntahuollon toimintamenoihin lisätään 3000€ urheilukentän korjaami-

seen, muuten esityksen mukaan.  
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

 

Rakennusvalvontataksan tarkistus 

 

Tekn.ltk. § 79  Valmistelija: Minna Mäkipää, tekninen sihteeri 

(22.11.2018) 

Oripään kunnan rakennusvalvontataksa on ollut voimassa vuodesta 2014. 

Ehdotuksessa on pyritty ajantasaistamaan taksa niin maksukohteiden kun mak-

sutasonkin osalta.    

  Ehdotus Oripään kunnan uudeksi rakennusvalvontataksaksi on liitteenä. 

 

Ehdotus:    Tekninen lautakunta esittää kunnanhallituksen hyväksyttäväksi ja valtuuston 

vahvistettavaksi liitteenä olevan ehdotuksen 1.2.2019 voimaan tulevaksi raken-

nusvalvontataksaksi.   

  

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 

 

Khall § 134/10.12.2018 Valmistelija: Pekka Paju, tekninen johtaja 

 

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy liitteen mukaiset rakennusvalvontataksat ja esittää val-

tuustolle niiden vahvistamista. 

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 

_______________________________________________________________________________________ 

Kvalt. 34 § Valmistelija: Pekka Paju kunnanjohtaja 

Ehdotus: Valtuusto vahvistaa ehdotetut rakennusvalvontataksat. 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

 

Kunnan rakennusmestarin viran täyttäminen 

 

Khall. § 142/10.12.2018 Valmistelija: Pekka Paju, kunnanjohtaja 

 

Oripään kunnan rakennusmestarin virka on ollut täyttämättä kuusi vuotta edel-

lisen viranhaltijan eläkkeelle jäämisestä saakka. Silloin rakennusmestarin tehtä-

viä jaettiin viraston muulle henkilöstölle, joista suurin osa tekniselle johtajalle. 

Tekninen johtaja on jäämässä eläkkeelle ensi vuonna. Rakennusmestarin virka 

tulisi töiden jatkuvuuden kannalta täyttää mahdollisimman pian. Tilanne tekni-

sen johtajan osalta jää harkittavaksi teknisen johtajan jäädessä eläkkeelle. Ta-

lousarvio ehdotuksessa on varauduttu viran palkkakuluihin. 

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että kunnan rakennusmestarin täyttä-

mättä jäänyt virka täytetään ja kunnanhallitus käynnistää hakuprosessin vakitui-

seen virkasuhteeseen viipymättä. 

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 

 

 
Kvalt. 35 §  Valmistelija: Pekka Paju, kunnanjohtaja 

Ehdotus:  Valtuusto hyväksyy hallituksen esityksen rakennusmestarin viran täyttämisestä. 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


