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Kalsi, Esa    

Kankare, Tarmo  

Kiertonen, Sanna 

Koivusaari, Miia 

Kulmanen, Matti    
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Liinoja, Pertti 

Markula, Pekka  

Nieminen, Mika   
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Salama, Maarit, 1. vpj. 
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Tuomisto, Ilkka   

Tuusa-Oksanen, Päivi 

Vainionmaa, Reijo 

 

Rekola, Kati, pöytäkirjanpitäjä 

    

 

Puheenjohtaja Hannele Rouhiainen 

Pöytäkirjanpitäjä Kati Rekola 

Asiat pykälät  16–19 sivut   19–25 

Pöytäkirjan allekirjoitus 

ja varmennus 

 

 

Hannele Rouhiainen 

puheenjohtaja 

 

 

Kati Rekola 

pöytäkirjanpitäjä 

Pöytäkirja on tarkastettu Oripäässä 19.8.2019 

 

 

 Anne-Mari Kaarto 

 

 

 

 

Esa Kalsi 

Pöytäkirja on pidetty ylei-

sesti nähtävänä 

Oripäässä 20.8.2019 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä 

 

 

 

Kati Rekola 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

Kvalt 16 §  Hallintosäännön 80 §:n mukaan suoritetaan nimenhuuto. 

 

Kokouskutsu on lähetetty valtuutetuille 13.8.2019. Kokouskuulutus on 

julkaistu kunnan ilmoitustaululla ja verkkosivuilla 13.8.2019 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:  Esityksen mukaan.   

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan tarkastaminen 
 

Kvalt 17 § Hallintosäännön mukaan valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja sovi-

taan tarkastusajasta. 

 

 

Ehdotus: Pöytäkirjantarkastus suoritetaan 19.8.2019. Valitaan kaksi pöytäkirjan-

tarkastajaa.  

 

 

Päätös: Valittiin Anne-Mari Kaarto ja Esa Kalsi. 
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Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen vuonna 2019  
 

Khall  104 §/12.8.2019 Valmistelija: Kati Rekola, vt. kunnanjohtaja  

 

Kunnan valtionosuutta voidaan kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta 

annetun lain 30 §:n mukaan korottaa hakemuksesta harkinnanvaraisesti 

valtion talousarvion rajoissa, jos kunta ensisijaisesti poikkeuksellisten tai 

tilapäisten kunnallistaloudellisten vaikeuksien vuoksi on lisätyn talou-

dellisen tuen tarpeessa. Sen arvioinnissa otetaan huomioon myös paikal-

liset erityisolosuhteet.  

 

Valtionosuuden korotuksen myöntämisen ehtona on, että kunta on hy-

väksynyt taloutensa tasapainottamiseksi toteutettavia toimenpiteitä. 

Toimenpiteet aikatauluineen ja euromääräisine vaikutuksineen on esitet-

tävä valtionosuuden korotusta koskevan hakemuksen liitteessä. Jos toi-

menpiteitä ei ole päätetty hakuajan loppuun mennessä, on hakemuksen 

liitteeseen merkittävä se, milloin valtuusto ne käsittelee ja mitkä toimen-

piteet ovat. Valtionapuviranomainen voi asettaa korotuksen myöntämi-

selle ja käytölle myös muita kunnan talouteen liittyviä ehtoja. Valtion-

osuuden korotus voidaan seuraavina vuosina jättää myöntämättä tai se 

voidaan myöntää alennettuna, jos esitettyjä toimenpiteitä tai asetettuja 

ehtoja ei ole noudatettu.  

 

Hakemus tulee toimittaa 30.8.2019 mennessä. Hakemuksen liitteessä tu-

lee yksilöidä kaikki ne perusteet ja erityisolosuhteet, joita kunta pitää 

syynä kuluvan vuoden talouden tasapainottamiseen liittyviin ongelmiin. 

Perusteluissa on syytä painottaa sellaisia tietoja, joita ei voida saada ylei-

sistä tilastoista. Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 

30 §:n 2 momentin mukaan valtionapuviranomainen voi asettaa avustuk-

sen myöntämiselle ja käytölle myös muita kunnan talouteen liittyviä eh-

toja.  

 

Edellä mainitun lainkohdan perusteella ministeriö asettaa valtionosuuden 

korotuksen käytölle seuraavat ehdot hyväksytyn talouden tasapainotus-

suunnitelman lisäksi:  

 

1. Korotus ei saa aiheuttaa vastaavan suuruista kunnan omassa pää-

täntävallassa olevien menojen lisäystä. Tämä koskee sekä käyttö-

talous- että investointimenoja. Korotus on tarkoitettu tukemaan 

kunnan omia talouden tervehdyttämistoimenpiteitä, joihin kun-

nan on syytä varautua avustuksesta riippumatta.  

 

2. Korotus on tarkoitettu varautumiseen niihin talouden tervehdyt-

tämistarpeisiin, jotka ovat syntyneet kunnan talouden aikaisem-

man kehityksen johdosta. Tällaisia tarpeita ovat varautuminen 

velanhoitokustannuksiin, alijäämien kattamiseen ja tiedossa ole-

viin tuloperusteiden jo tapahtuneisiin muutoksiin.  
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Liitelomakkeessa tulee arvioida erityisesti vuoden 2019 tilannetta. Pe-

rusteluissa tulee erityisesti tuoda esille ne toimenpiteet, joita kunta on 

tehnyt tai on tekemässä poikkeuksellisten tai tilapäisten talousongelmien 

parantamiseksi.  

 

Kuntien harkinnanvaraisesta valtionosuuksien korotuksesta päättää val-

tiovarainministeriön esityksestä valtioneuvosto. Kuntien valtionosuus-

lain 49 §:n 6 momentin mukaan korotuksen maksamisen ajankohdasta 

päättää valtiovarainministeriö. Myönnetyt korotukset maksetaan kuiten-

kin vuoden 2019 loppuun mennessä. 

 

Oripään kunnanvaltuusto ja viranhaltijat kokoontuivat talousseminaariin 

24.5.2019. Seminaarissa todettiin Oripään kunnan vaikea taloudellinen 

tilanne. Seminaarissa todettiin, että tilanteen johdosta kunnan on mah-

dollista hakea harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta. Korotuksen 

saamisen edellytyksenä olevan sitovan säästöohjelman laatimista varten 

hallitus nimesi säästötyöryhmän. Työryhmään nimettiin taloussihteeri 

Irmeli Isotalo, sivistysjohtaja Mika Virtanen, sosiaalijohtaja Kati Rekola, 

rakennusmestari Aki Vuorinen, Marko Suisto, Maarit Salama, Tarmo 

Kankare ja Sanna Kiertonen. Työryhmä valmisteli hallituksen käsiteltä-

väksi talouden tasapainottamisohjelman. Ohjelma liitteenä. 

 

 

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle liitteenä olevan sito-

van talouden tasapainottamisohjelman hyväksymistä sekä valtuuttaa vt. 

kunnanjohtajan laatimaan hakemuksen harkinnanvaraisen valtionosuu-

den korotuksesta ja toimittamaan hakemuksen liitteineen määräajan puit-

teissa valtiovarainministeriöön käsiteltäväksi. 

 

 

Muutettu ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle liitteenä olevan sito-

van talouden tasapainottamisohjelman hyväksymistä tehdyin muutoksin 

sekä valtuuttaa vt. kunnanjohtajan laatimaan hakemuksen harkinnanva-

raisen valtionosuuden korotuksesta ja toimittamaan hakemuksen liittei-

neen määräajan puitteissa valtiovarainministeriöön käsiteltäväksi. 

 

 

Päätös:  Muutettu ehdotus hyväksyttiin. 

__________________________________________________  

 

Kvalt 18 § 

 

Ehdotus: Kunnanvaltuusto hyväksyy liitteenä olevan sitovan talouden tasapainot-

tamisohjelman sekä valtuuttaa vt. kunnanjohtajan laatimaan hakemuksen 

harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksesta ja toimittamaan hake-
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muksen liitteineen määräajan puitteissa valtiovarainministeriöön käsitel-

täväksi. 

 

Muutettu ehdotus: Matti Kulmanen ehdotti, että keittiöt jätetään säästölistalta pois, samoin 

kuin palvelutalon pesula ja opettajien ruokailu. 

 

 Pertti Liinoja kannatti Kulmasen esitystä. 

 

 Suoritettiin äänestys. Esityslistan mukaista siirtymistä yhden keittiön 

malliin kannatti 12 valtuutettua, Kulmasen ehdotusta kannatti 3 valtuu-

tettua. Esityslistan mukaista pesulan ulkoistusta kannatti 12 valtuutettua, 

Kulmasen ehdotusta kannatti 3 valtuutettua. Opettajien ruokailua koske-

vaa esityslistan esitystä kannatti 10 valtuutettua, Kulmasen ehdotusta 

kannatti 5 valtuutettua. 

 

Päätös: Esityslistan ehdotuksen mukaan. 
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Valtuuston puheenjohtajan sekä I ja II varapuheenjohtajan vaali 
 

Khall  85 §/12.6.2017 Kuntalain mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja 

tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto 

ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. 

 

Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituk-

sessa. 

 

Hallintosäännön mukaan valtuustossa on puheenjohtaja ja kaksi varapu-

heenjohtajaa. 

 

 

Ehdotus: Kunnanhallitus esittää, että valtuusto päättää puheenjohtajien toimikau-

den sekä suorittaa valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaa-

lin. 

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 

 

__________________________________________________ 

 

Kvalt 23 §/19.6.2017 

 

Ehdotus: Kunnanvaltuusto päättää puheenjohtajien toimikauden sekä suorittaa 

valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaalin. 

 

 

Päätös:  1. Valtuusto päätti puheenjohtajien toimikaudeksi kaksi vuotta. 

     2. Valtuuston puheenjohtajaksi valittiin Hannele Rouhiainen. 

  3. Valtuuston 1.varapuheenjohtajaksi valittiin Maarit Salama. 

  4. Valtuuston 2. varapuheenjohtajaksi valittiin Marko Suisto. 

 

 

__________________________________________________ 

 

 

Khall  105 §/12.8.2019 Valmistelija: Kati Rekola, vt. kunnanjohtaja  

 
Ehdotus: Kunnanhallitus esittää, että valtuusto suorittaa valtuuston puheenjohtajan 

ja varapuheenjohtajien vaalin. 

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 

___________________________________________________  
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Kvalt 19 § 

 

Ehdotus: Kunnanvaltuusto suorittaa valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjoh-

tajien vaalin. 

 

 

Päätös:  Valtuuston puheenjohtajaksi valittiin Hannele Rouhiainen. 

  Valtuuston 1.varapuheenjohtajaksi valittiin Maarit Salama. 

  Valtuuston 2. varapuheenjohtajaksi valittiin Marko Suisto. 

 
 


