ORIPÄÄN KUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA

Kunnanvaltuusto
Kokousaika

23.9.2019 kello 18.00–18.18

Kokouspaikka

kunnantalo, valtuustosali

Nro

Sivu

4/2019

26

Läsnä
Kaarto, Anne-Mari x
Kalsi, Esa x
Kankare, Tarmo x
Kiertonen, Sanna x
Koivusaari, Miia x
Kulmanen, Matti x
Kössi, Päivi x
Liinoja, Pertti x
Markula, Pekka x
Nieminen, Mika x
Pajula, Tapio x
Rouhiainen, Hannele, pj. x
Salama, Maarit, 1. vpj. x
Suisto, Marko, 2. vpj x
Tuomisto, Ilkka x
Tuusa-Oksanen, Päivi x
Vainionmaa, Reijo x
Virtanen Mika, pöytäkirjanpitäjä x

Puheenjohtaja

Hannele Rouhiainen

Pöytäkirjanpitäjä

Mika Virtanen

Asiat

pykälät

20–28

sivut

26–38

Pöytäkirjan allekirjoitus
ja varmennus

Pöytäkirja on tarkastettu

Hannele Rouhiainen
puheenjohtaja
Oripäässä 23.9.2019

Mika Virtanen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja on pidetty ylei- Oripäässä 24.9.2019
sesti nähtävänä
Pöytäkirjanpitäjä

Mika Virtanen
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kvalt 20 §

Hallintosäännön 80 §:n mukaan suoritetaan nimenhuuto.
Kokouskutsu on lähetetty valtuutetuille 17.9.2019. Kokouskuulutus on
julkaistu kunnan ilmoitustaululla ja verkkosivuilla 17.9.2019 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:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastaminen
Kvalt 21 §

Hallintosäännön mukaan valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja sovitaan tarkastusajasta.

Ehdotus:

Pöytäkirjantarkastus suoritetaan 23.9.2019. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Miia Koivusaari ja Päivi Kössi.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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Kokouspäivämäärä

Sivu
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Talouden osavuosiraportti 1.1.–30.6.2019
Khall 114 §/16.9.2019

Valmistelija: Kati Rekola, vt. kunnanjohtaja
Liitteenä talouden osavuosiraportti ajalta 1.1.–30.6.2019.

Ehdotus:

Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen osavuosiraportin ajalta 1.1.–
30.6.2019 ja saattaa raportin tiedoksi kunnanvaltuustolle.

Päätös:

Kunnanhallitus merkitsi tiedokseen osavuosiraportin ajalta 1.1.–
30.6.2019 ja saattaa raportin tiedoksi kunnanvaltuustolle.
__________________________________________________
Kvalt 22 §
Ehdotus:

Kunnanvaltuusto merkitsee tiedokseen osavuosiraportin ajalta 1.1.–
30.6.2019.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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Sivu
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Vesihuoltolaitoksen taksa
Tekn.ltk. § 55/22.8.2019 Valmistelija: Aki Vuorinen, rakennusmestari
Vesihuoltolaitoksen taksassa on seuraavat määrä- ja alennusrajat
suurkäyttäjäsopimuksissa:
vesimäärä m3
0 – 5000
5000 – 10000
10000 -

alennus %
0%
25 %
50 %

Oripään kunta tarjoaa tällä hetkellä huomattavasti suurempia huojennuksia vedestä kuin naapurikunnat. Poistamalla 50 % huojennus saadaan
taksa yhdenmukaisemmaksi naapurikuntien kanssa ja kipeästi kaivattuja
tuloja.

Ehdotus:

Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle taksan tarkistusta siltä
osin että 10 000 m3 huojennus poistetaan taksasta.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin

Lisätietoja:

Rakennusmestari Aki Vuorinen, 0447625310
____________________________________

Khall 117 §/16.9.2019

Valmistelija: Aki Vuorinen, rakennusmestari

Ehdotus:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle vesihuoltolaitoksen taksan hyväksymistä.

Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
__________________________________________________
Kvalt 23 §
Ehdotus:

Kunnanvaltuusto
vesimäärä m3
0 – 5000
5000 –

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

hyväksyy
alennus %
0%
25 %

vesihuoltolaitoksen

taksan:

ORIPÄÄN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kunnanvaltuusto

23.9.2019

30

_______________________________________________________________________________________

Lisämäärärahan osoitus atk-kaluston uusimiseen
Khall 75 §/3.6.2019

Valmistelija: Minna Mäkipää, tekninen sihteeri
Oripään kunnan palvelimet ja niiden käyttöjärjestelmät ovat tulleet käyttöikänsä päähän, palvelinten käyttöjärjestelmän tuki loppuu tammikuussa 2020. Lisäksi tämän hetkiset työasemat alkaa olla käyttöikänsä päässä
ja niissä olevan Windows 7 käyttöjärjestelmän tuki loppuu myös tammikuussa 2020.
JMJping joka hoitaa kunnan verkon valvonnan on laskenut liitteenä olevan tarjouksen kustannuksista palvelinten vaihdon kustannuksista.

Ehdotus:

Hallitus päättää esittää valtuustolle, että se myöntää 40 000 € lisämäärärahan investointeihin atk-kaluston uusimiseen, jolloin saadaan palvelimet ja työasemat eri toimipisteissä uusittua.

Päätös:

Hallitus päättää siirtää asian uudelleen valmisteltavaksi ja selvittää tarkemmin leasing-vaihtoehdon. Hallitus kokoontuu päättämään asiasta
10.6.2019 klo 17.30.
__________________________________________________
Khall 93 §/10.6.2019

Valmistelija: Minna Mäkipää, tekninen sihteeri
Oripään kunnan palvelimet ja niiden käyttöjärjestelmät ovat tulleet käyttöikänsä päähän, palvelinten käyttöjärjestelmän tuki loppuu tammikuussa 2020. Lisäksi tämän hetkiset työasemat alkaa olla käyttöikänsä päässä
ja niissä olevan Windows 7 käyttöjärjestelmän tuki loppuu myös tammikuussa 2020.
JMJping joka hoitaa kunnan verkon valvonnan on laskenut liitteenä olevan tarjouksen palvelinten vaihdon kustannuksista. Tarjouksessa on eritelty laitteet ja työt, sekä siinä on myös suuntaa antava laskelma leasing
hinnalle.
Työasemien hankinta siirretään syksyyn, että asian valmisteluun ja vaihtoehtojen tarkasteluun on riittävästi aikaa.

Ehdotus:

Kunnanhallitus päättää että palvelimet hankitaan kertamaksulla, joka
tulee edullisimmaksi ja esittää valtuustolle 16 000 € lisämäärärahaa investointeihin palvelinten uusintaan, sekä hyväksyy määrärahasiirron
käyttötalouspuolelta investointipuolelle jo ostettujen työasemien osalta.
Loppujen työasemien hankinta päätetään elokuussa.

Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
___________________________________________________

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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Kokouspäivämäärä

Sivu
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Khall 119 §/16.9.2019

Valmistelija: Minna Mäkipää, tekninen sihteeri
Selvitys asiasta liitteenä.

Ehdotus:

Kunnanhallitus päättää että työasemat hankitaan kertamaksulla ja esittää
valtuustolle 15 000 € lisämäärärahaa koneiden hankintaa varten.

Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
__________________________________________________
Kvalt 24 §
Ehdotus:

Kunnanvaltuusto myöntää 15 000 € lisämäärärahan koneiden hankintaa
varten.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

ORIPÄÄN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kunnanvaltuusto

23.9.2019
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Kunnanjohtajan viran täyttäminen
Khall 120 §/16.9.2019

Valmistelija: Päivi Kössi, kunnanhallituksen puheenjohtaja
Kuntalain 41 §:n mukaan valtuusto valitsee kunnanjohtajan. Kunnanjohtaja voidaan valita joko toistaiseksi tai määräajaksi ja hän on virkasuhteessa kuntaan. Kuntalain 42 §:n mukaan kunnan ja kunnanjohtajan on
tehtävä johtajasopimus, jossa sovitaan johtamisen edellytyksistä.
Kunnanjohtaja Pekka Paju jäi sairauslomalle 17.12.2018 kunnanjohtajan
virasta siten, ettei tämän jälkeen enää palannut virkaan. Sosiaalijohtaja
Kati Rekola on toiminut vt. kunnanjohtajana oman virkansa ohella yhtäjaksoisesti 17.12.2018 alkaen.
Teknisen toimen tehtävät, joita Pekka Paju hoiti virkansa ohessa, on siirretty aikaisemmin järjestettäväksi siten, että kunnan palvelukseen on
palkattu rakennusmestari ja Etelä-Satakunnan ympäristötoimiston kanssa
on tehty sopimus ympäristövalvonnan virkatyötehtävien oston osalta.
Kuntakentän muutokset vaikuttavat erityisen paljon pienten kuntien toimintoihin. Aluehallintouudistus tulee muuttamaan oleellisesti kuntien
roolia. Iso osa palveluiden järjestämisvastuusta siirtynee maakunnalliselle tasolle. Osan ennestäänkin vähäisen henkilöstön siirtymisestä maakunnan palvelukseen vaikuttaa erittäin paljon myös yleishallinnon toimintoihin. Varmuudella ei voida vielä tietää toteutuuko suunniteltu muutos ja missä muodossa ja ennen kaikkea ei tiedetä millainen on kunnan
rooli muutoksen jälkeen.
Oripään taloudellinen tilanne on vaikea, ja kunta on tehnyt sitovan säästöohjelman. Hallituksen tulisi harkita tarkkaan, millaiseen virkasuhteeseen kunnanjohtajan tehtävä avataan. Taloudellisen tilanteen sekä kunnan toiminnallisista lähtökohdista käsin voitaisiin ajatella viran täyttämistä osa-aikaisesti, yhdistelmävirkana ja/tai määräaikaisesti.
Kuntalain 38 §:n mukaan:
”Kunnan toimintaa johdetaan valtuuston hyväksymän kuntastrategian
mukaisesti. Kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta.
Kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa.”
Kuntalain 41 §:n mukaan:
”Kunnanjohtajan valitsee valtuusto. Kunnanjohtaja voidaan valita joko
toistaiseksi tai määräajaksi ja hän on virkasuhteessa kuntaan.
Jos kunnanjohtajan vaalissa kukaan ei ole saanut yli puolta annetuista
äänistä, toimitetaan uusi vaali kahden eniten ääniä saaneen välillä. Tässä
vaalissa eniten ääniä saanut tulee valituksi.”

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

ORIPÄÄN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kunnanvaltuusto

23.9.2019
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Kuntalain lisäksi kunnanjohtajaan sovelletaan viranhaltijoita yleisesti
koskevia säännöksiä. Laissa ei säädetä kunnanjohtajan tehtävän päätoimisuudesta, joten kunnanjohtajan virka voi olla myös sivuvirka.
Kunnanjohtajan tehtävät perustuvat lakiin, hallintosäännön määräyksiin
sekä valtuuston ja hallituksen päätöksiin.
Kunnanjohtajan kelpoisuusvaatimukset voidaan harkita kuntakohtaisesti.
Kuntalaissa ei säädetä kelpoisuudesta. Hallintosäännön 6 §:n mukaan viran kelpoisuusehdot päättää virkaa auki julistettaessa se viranomainen,
jonka tehtäviin kuuluu viran täyttäminen. Virkasuhteeseen ottava viranomainen päättää henkilön ottamisesta määräaikaiseen virkasuhteeseen
erityisistä kelpoisuusvaatimuksista riippumatta kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 6 §:n 2 momentin mukaisesti.
Kuntalaissa ei ole kunnanjohtajan viran hakumenettelystä tai pätevyysvaatimuksista määräyksiä. Kunnanjohtajan kelpoisuusvaatimukset voidaan harkita kuntakohtaisesti.
Oripään hallintosäännön 34 §:n mukaan:
”Kunnanjohtajan viran kelpoisuusvaatimuksista päättää valtuusto.”
Ehdotus:

Kunnanhallitus laatii esityksen valtuustolle kunnanjohtajan viran auki
laittamisesta käydyn keskustelun perusteella.

Pöytäkirjamerkintä:

Kati Rekola poistui asian käsittelyn ajaksi.

Päätös:

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että
1) kunnanjohtaja valitaan toistaiseksi
2) pätevyysvaatimukset: henkilö, jolla on soveltuva korkeakoulututkinto, eduksi luetaan perehtyneisyys kunnallishallintoon ja kokemus johtamisesta
3) se antaa kunnanhallitukselle valtuudet julistaa kunnanjohtajan virka
haettavaksi ennen päätöksen saatua lainvoiman
4) kunnanjohtajan virka julistetaan haettavaksi ajalla 1.–31.10.2019 ja
siitä ilmoitetaan Kuntalehdessä, Turun Sanomissa sekä kunnan ja
työvoimahallinnon nettisivuilla
5) virassa noudatetaan 6 kk:n koeaikaa
__________________________________________________
Kvalt 25 §
Ehdotus:

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

Kunnanvaltuusto päättää, että
1) kunnanjohtaja valitaan toistaiseksi
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2) pätevyysvaatimukset: henkilö, jolla on soveltuva korkeakoulututkinto, eduksi luetaan perehtyneisyys kunnallishallintoon ja kokemus johtamisesta
3) se antaa kunnanhallitukselle valtuudet julistaa kunnanjohtajan virka
haettavaksi ennen päätöksen saatua lainvoiman
4) kunnanjohtajan virka julistetaan haettavaksi ajalla 1.–31.10.2019 ja
siitä ilmoitetaan Kuntalehdessä, Turun Sanomissa sekä kunnan ja
työvoimahallinnon nettisivuilla
5) virassa noudatetaan 6 kk:n koeaikaa
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

Matti Kulmanen jääväsi itsensä.
Ehdotus hyväksyttiin.
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Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien yhteinen jätelautakunta
Khall 106 §/12.6.2017

Valmistelija: Pekka Paju, kunnanjohtaja
Sopimuksen kohdassa 5. todetaan, että isäntäkuntana toimiva Forssan
kaupunginvaltuusto asettaa lautakunnan toimikaudekseen yhteistoiminta-alueen kuntien nimeämistä jäsenistä. Lautakunnassa on yksi jäsen kustakin yhteistoiminta-alueen kunnasta. Lautakunnan kokoonpanon tulee täyttää naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain 4 a §:n
vaatimukset.

Ehdotus:

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto esittää jätelautakuntaan jäsenen ja henkilökohtaisen varajäsenen toimikaudeksi
2017–2021.

Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
__________________________________________________
Kvalt 56 §/17.10.2016
Ehdotus:

Kunnanvaltuusto esittää jätelautakuntaan jäsenen ja henkilökohtaisen
varajäsenen toimikaudeksi 2017–2021.

Päätös:

Jätelautakuntaan jäseneksi esitetään: Sanna Kiertonen ja varajäseneksi
Päivi Kössi.
__________________________________________________
Khall 128 §/16.9.2019

Valmistelija: Aki Vuorinen, rakennusmestari.
Sanna Kiertonen pyytää eroa Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien yhteisen jätelautakunnan Oripään jäsenen tehtävästä.
Kiertonen ei näe pystyvänsä suoriutumaan kyseisestä tehtävästä henkilökohtaisten syiden takia.

Ehdotus:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle Sanna Kiertosen vapauttamista tehtävästä ja uuden jäsenen valitsemista.

Pöytäkirjamerkintä:

Sanna Kiertonen poistui asian käsittelyn ajaksi.

Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
__________________________________________________
Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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Kvalt 26 §
Ehdotus:

Kunnanvaltuusto vapauttaa Sanna Kiertosen tehtävästä ja valitsee uuden
jäsenen.

Päätös:

Sanna Kiertonen jääväsi itsensä.
1. Kunnanvaltuusto vapautti Sanna Kiertosen tehtävästä.
2. Kunnanvaltuusto valitsi uudeksi jäseneksi Nina Prusilan.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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Sopimus tilintarkastuspalveluista
Khall 113 §/16.9.2019

Valmistelija: Kati Rekola, vt. kunnanjohtaja
Liitteenä BDO Audiator Oy:n tarjous hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista tilikausille 2019–2021.

Ehdotus:

Kunnanhallitus päättää ostaa BDO Audiator Oy:ltä hallinnon ja talouden
tarkastuspalvelut tilikausille 2019–2021.

Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
_________________________________________________
Kvalt 27 §
Ehdotus:

Kunnanvaltuusto hyväksyy kunnanhallituksen päätöksen ja päättää ostaa
BDO Audiator Oy:ltä hallinnon ja talouden tarkastuspalvelut tilikausille
2019–2021.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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Rakennusmestarin virka
Kvalt 28 §

Valmistelija: vt. kunnanjohtaja Kati Rekola
Kunnanhallitus päätti 25.2.2019 (khall 25§) valita rakennusmestarin virkaan Aki Vuorisen. Kunnanvaltuusto on 1.10.2012 (kvalt 33§) päättänyt
lakkauttaa rakennusmestarin viran 1.1.2013 alkaen. Rakennusmestarin
virkapohjaa ei näin ollen ole ollut käytettävissä täyttämistä varten. Viran
lakkautus ei ole ollut viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden tiedossa,
ja onkin oltu siinä uskossa, että rakennusmestarin virka on ollut olemassa, mutta täyttämättä. Kunnanvaltuusto perustaa rakennusmestarin viran
taannehtivasti siten, että virka on voitu täyttää 25.2.2019.

Ehdotus:

Kunnanvaltuusto perustaa
25.2.2019 alkaen.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

rakennusmestarin

viran

taannehtivasti

