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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

Khall  129 §  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  130 §  

 

Ehdotus:   Kunnanhallitus valitsee pöytäkirjantarkastajiksi vuorossa olevat.  

 

 

Päätös:  Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tapio Pajula ja Anne-Mari Kaarto. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Varhaiskasvatukselle yksi esimies 
 

Khall  131 §  Valmistelija: Suvi Elo, varhaiskasvatuksen vastuuhenkilö 

 

Varhaiskasvatuksen vastuuhenkilön lisäksi Oripään kunnan 

varhaiskasvatuksen toisessa yksikössä Nallenkolossa toimii tällä hetkellä 

vastaava lastentarhanopettaja, joka jakaa varhaiskasvatuksen hallinnon 

tehtäviä varhaiskasvatuksen vastuuhenkilön kanssa.  

 

Oripään kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 19.8.2019 sitovan 

talouden tasapainottamisohjelman, joka pitää sisällään myös muutoksen 

koskien varhaiskasvatuksen hallintoa. Talouden tasapainottamis-

ohjelman mukaan vuoden 2020 alusta varhaiskasvatuksella on yksi 

esimies. Varhaiskasvatuksen hallinnon tehtävien siirtäminen kokonaan 

yhden esimiehen alle tarkoittaa esimiehen tehtävänkuvan muutosta ja 

samalla työtehtävien selvää lisääntymistä.  

 

Vastaavan lastentarhanopettajan hallinnolliseen tehtävänkuvaan 

kuuluvia asioita on lueteltu alla: 

 

-Oman yksikön varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen sisältöjen ja 

toiminnan johtaminen ja kehittäminen.  

-Oman yksikön henkilöstön ammatillisen osaamisen johtaminen ja 

kehittäminen.  

-Vastuu tiedon kulkeutumisesta ja jakaantumisesta koko yksikön 

henkilöstölle; viikoittaiset tiimipalaverit. 

-Arjen organisointi. 

-Varhaiskasvatuksen järjestämien tapahtumien organisointi, ideointi, 

suunnittelu ja toteutus. 

-Sijaisjärjestelyt. Vastaava lastentarhanopettaja hoitaa oman yksikkönsä 

tarvittavat sijaisjärjestelyt.  

-Työvuorosuunnittelu, työvuorot suunnitellaan Titanialla. 

-Henkilöstöpäätökset.  

-Toimii varhaiskasvatuksen vastuuhenkilön sijaisena.  

 

Lisäksi tällä hetkellä Oripään kunnassa vastaavan lastentarhanopettajan 

tehtäviin kuuluu myös esiopettajan tehtävät, jotka on lueteltu tarkemmin 

liitteessä; vastaavan lastentarhanopettajan tehtävänkuvaus (liite 1). 

Liitteinä on myös varhaiskasvatuksen vastuuhenkilön tehtävänkuvaus 

(liite 2), varhaiskasvatuksen opettajan tehtävänkuvaus (liite 3) sekä 

palkkavertailu (liite 4). 

 

 

Ehdotus: Kunnanhallitus käy keskustelun siitä, miten varhaiskasvatuksen 

hallinnolliset tehtävät jatkossa jakaantuvat ja minkälaisia korvauksia 

niistä maksetaan. Käydyn keskustelun pohjalta hallitus tekee päätöksen 

jatkotoimista. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Päätös: Vastaavan varhaiskasvatuksen opettajan virka muutetaan varhais-

kasvatuksen opettajan viraksi 1.1.2020 alkaen. Varhaiskasvatuksen 

vastuuhenkilöä sijaistaa esiopetuksesta vastaava varhaiskasvatuksen 

opettaja. Tehtävästä maksetaan erillinen TVA korvaus, joka päätetään 

myöhemmin. Tehtävänkuvaukset laaditaan uudelleen.     
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Valtuuston 23.9.2019 kokouksen päätösten täytäntöönpano 
 

Khall  132 § Valmistelija: Kati Rekola, vt. kunnanjohtaja 

 

Valtuuston kokouksessa 23.9.2019 päätettiin seuraavat asiat: 

- Talouden osavuosiraportti 1.1.–30.6.2019 

- Vesihuoltolaitoksen taksa 

- Lisämäärärahan osoitus atk-kaluston uusimiseen 

- Kunnanjohtajan viran täyttäminen 

- Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien 

yhteinen jätelautakunta 

- Sopimus tilintarkastuspalveluista 

- Rakennusmestarin virka 

 

 

Ehdotus:  Kunnanhallitus toteaa, että valtuuston päätökset ovat syntyneet oikeassa 

  järjestyksessä ja päättää panna ne täytäntöön. 

  

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Aurajokisäätiön vuoden 2019 toiminta-avustus 
 

Khall  133 §  Valmistelija: Kati Rekola, vt. kunnanjohtaja 

 

Aurajokisäätiö on yleishyödyllinen säätiö, jonka toiminnan tavoitteena 

on ekologisesti terve sekä maisemallisesti ja virkistyksellisesti arvokas 

Aurajoki ja Aurajokilaakso. Aurajokisäätiön toiminta on voittoa 

tavoittelematonta ja maksutonta kohderyhmille lukuun ottamatta 

omakustanteisia opastettuja melontaretkiä. Oripään kunta on 

Aurajokisäätiön perustajajäsen ja tukenut säätiön toimintaa vuosittain 

1500 eurolla. Aurajokisäätiö pyytää kunnalta toiminta-avustusta 

kuluvalta vuodelta 2019. Aurajokisäätiön toimintakertomus, tilinpäätös 

ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2018 sekä toimintasuunnitelma ja 

talousarvio 2019 on toimitettu aiemmin Oripään kunnalle (Liite). 

 

 

Ehdotus:  Kunnanhallitus päättää myöntää 1500 euron avustuksen Aurajokisäätiön 

toiminnan tukemiseksi. 

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Peräsuon yksityistien avustushakemus tien perusparannukseen 
 

Khall  134 §  Valmistelija: Minna Mäkipää, tekninen sihteeri  

 

 Peräsuon yksityistie on toimittanut 28.10.2019 avustushakemuksen tien 

perusparannukseen. Tekninen lautakunta on osaltaan talousarvion 

käsitellyt, talousarvioon ei varattu erillistä määrärahaa 

perusparannuksiin. Yksityistieavustusten perusteissa on sanottu että 

avustuksia voidaan: ”myöntää harkinnanvaraisesti ja käytettävissä olevien 

määrärahojen puitteissa.” 
 

Peräsuon yksityistie on saanut ELY-keskukselta avustusta hankkeeseen 

50 % hyväksytyistä kustannuksista, avustuspäätös liitteenä. 

 

 

Ehdotus: Kunnanhallitus esittää tekniselle lautakunnalle että käsittelee 

avustushakemuksen kun perusparannuksen lopulliset kustannukset on 

selvillä ja ne on toimitettu tekniselle lautakunnalle. 

 

 

Pöytäkirjamerkintä: Mika Nieminen poistui asian käsittelyn ajaksi. 

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin.  
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2020  
 

Khall  135 § Valmistelija: Kati Rekola, vt. kunnanjohtaja 

 

Vuoden 2020 tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit tulee ilmoittaa 

verohallinnolle viimeistään 19.11.2019.  

  Oripään kunnassa voimassa oleva tuloveroprosentti ja kiinteistövero-

  prosentit ovat vuonna 2019 olleet seuraavat: 

 

Tuloveroprosentti: 21 

 

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 

 

 Kunnan taseessa on 638 031,06 € alijäämää 

  

   

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy seuraavat 

veroprosentit vuodeksi 2020: 

 

Tuloveroprosentti: 21 

 

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 

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin.  
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2021–2022 
 

Khall  136 §  Valmistelija: Kati Rekola, vt.  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 hyväksyttävä myös 

taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). 

Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. 

 

 Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat 

kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. 

Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja 

kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. 

 

 Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan 

taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa 

tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan 

tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla 

alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan. 

 

 Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät 

määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve 

katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai 

nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja 

tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja 

taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota." 

 

 Alustavassa talousarviossa toimintakulut ovat 9 672 310 € ja 

toimintatuotot 1 425 490 €. Verotulot ovat arviolta 4 908 000 € ja 

vuosikate 778 055 €. Tulos poistojen jälkeen on 288 055 € ja tulos on 

303 192 € ylijäämäinen.  Isoja investointeja ei ole ohjelmassa ja 

investointikulut alittavat poistot. 

  

 

Ehdotus: Kunnanhallitus aloittaa talousarviokäsittelyn. Kunnanhallitus päättää 

omalta osaltaan lopullisesti talousarviosta 9.12.2019. 

 

 

Päätös  Kunnanhallitus aloitti talousarviokäsittelyn. Kunnanhallitus päättää 

  omalta osaltaan lopullisesti talousarviosta 9.12.2019. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

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.” 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

 

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 pätevyys-

vaatimuksista määräyksiä. Kunnanjohtajan kelpoisuusvaatimukset voi-

daan 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 korkeakoulu-

tutkinto, 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 

__________________________________________________  
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Khall  137 § Kunnanjohtajan virka on ollut yleisesti haettavana 1.–31.10.2019 ja 

määräaikaan mennessä jätettiin 11 hakemusta. Yhteenveto hakijoista 

liitteenä. Hakijoiden hakemukset liitteineen ovat nähtävillä kokouksessa. 

Yksi hakijoista on peruuttanut jättämänsä hakemuksen.  

 

 

Pöytäkirjamerkintä: Kati Rekola ja Matti Kulmanen poistuivat asian käsittelyn ajaksi. 

 

 

Ehdotus:  Kunnanhallitus päättää jatkotoimenpiteistä. 

 

 

Päätös: Kunnanhallitus päättää suorittaa haastattelut 18.11.2019 ja 21.11.2019 

klo 17 alkaen. Haastattelun suorittavat kunnanhallituksen jäsenet ja 

valtuuston puheenjohtajisto. Haastatteluun päätettiin kutsua seuraavat: 

Matti Kulmanen, Juha Liukkonen, Esko Rautiainen, Kati Rekola, Timo 

Tolppanen ja Tatu Ujula.  


