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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

Khall  138 §  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 kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan tarkastaminen 
 

Khall  139 §  

 

Ehdotus:   Kunnanhallitus valitsee pöytäkirjantarkastajiksi vuorossa olevat.  

 

 

Päätös:  Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sanna Kiertonen ja Matti Kulmanen. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Kunnanviraston pitäminen suljettuna 
 

Khall  140 §  Valmistelija: Kati Rekola, vt. kunnanjohtaja  

 

 Kunnanvirasto on viime vuosina ollut heinäkuussa suljettuna kolme 

viikkoa sekä eräät arkipyhien ja joulupyhien välipäivät, joihin on 

keskitetty mahdollisuuksien mukaan henkilökunnan vuosilomia.  

 

 

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää pitää kunnanviraston suljettuna 23.12.2019– 

6.1.2020. Vuosilomat tulee keskittää sulkuaikoihin ja vain 

välttämättömät palvelut järjestetään sulkuaikana. 

 

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Tiedonhallintalain mukaisten toimien voimaansaattaminen 
 

Khall  141 § Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta sekä siihen liittyvät lait tulevat 

voimaan 1.1.2020. Laki edistää tiedonhallinnan yhdenmukaistamista, 

tietoturvallisuutta ja digitalisointia viranomaistoiminnassa. 

 

Laissa julkisen hallinnon tiedonhallinnasta säädetään 

julkisuusperiaatteen ja hyvän hallinnon vaatimusten toteuttamisesta 

viranomaisten tiedonhallinnassa. Laissa säädetään myös 

tietojärjestelmien yhteentoimivuuden toteuttamisesta. Laki sisältää koko 

julkista hallintoa koskevat säännökset tiedonhallinnan järjestämisestä ja 

kuvaamisesta, tietovarantojen yhteentoimivuudesta, teknisten 

rajapintojen ja katseluyhteyksien toteuttamisesta sekä tietoturvallisuuden 

toteuttamisesta. Lain nojalla valtiovarainministeriön yhteyteen 

perustetaan julkisen hallinnon tiedonhallintalautakunta arvioimaan ja 

ohjaamaan valtion ja kuntien viranomaisten tiedonhallinnan 

toteuttamista. 

 

Lain säännöksiä tullaan tarkentamaan asetuksilla, jotka koskevat 

turvallisuusluokiteltavia asiakirjoja, tiedonhallintalautakunnan toimintaa 

sekä valtion viranomaisia koskevaa tiedonhallinnan muutosten 

lausuntomenettelyä. Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta sisältää 

useita siirtymäsäännöksiä, jotta viranomaisilla on mahdollisuus saattaa 

tiedonhallinnan menettelynsä ajan tasalle. 

 

Oripään kunnassa ei ole lain vaatimaa sähköistä asianhallintaohjelmaa, 

joka tulisi saada käyttöön vuoden 2020 aikana. Ohjelman hankintaan ja 

käyttöönottoon liittyvien tehtävien lisäksi laki velvoittaa saattamaan 

esim. sopimukset sähköiseen arkistoon. Tämän vuoksi kunnanviraston 

tehtäviä tulee järjestellä uudelleen, jotta tarvittavat toimenpiteet saadaan 

tehtyä ennen siirtymäajan loppumista. 

 

 

Ehdotus:  Ehdotus työtehtävien järjestelemisestä tehdään kunnanhallituksen 

kokouksessa. Vt. kunnanjohtajan ehdotus on, että tiedonhallintalain 

vaatimat tehtävät tulevat tekniselle sihteerille. Tekninen toimi päättää 

mahdollisista tarvittavista tehtävien uudelleenjärjestelyistä omalla 

toimialallaan. 

  

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 

  



 

ORIPÄÄN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu 

   

Kunnanhallitus 11.11.2019  166  

   

 

 

Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Tarjous Mäntykulman kiinteistö 
 

Khall  142 §  Valmistelija: Aki Vuorinen, rakennusmestari  

 

 Minna Saastamoinen tarjoaa omistamaansa Mäntykulma -nimistä 

kiinteistöä kunnan ostettavaksi hintaan 40 800 €. Kiinteistön koko on 

21410 m
2
 josta Saastamoinen on aikeissa myydä 6411 m

2
 Sakari 

Saastamoiselle, jolloin kunnalle jäisi 14999 m
2
. Tarjous liitteenä. 

 

 Kiinteistö sijaitsee asemakaava-alueella ja on kaavassa merkitty 

teollisuusrakennusten korttelialueeksi. 

 

 

Ehdotus: Kunta hylkää Saastamoisen tarjouksen. 

 

 

Perustelut: Kyseiset kaupat toteutuessaan aiheuttavat kaavoitusmuutoksen ja tontin 

hankkiminen tarjottuun hintaan, lisäkuluineen, ei ole kunnan edun 

mukaista.  

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin.  
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Kuntouttavan työtoiminnan toteuttaminen vuonna 2020 
 

Khall  143 § Valmistelija: Kati Rekola, vt. kunnanjohtaja 

 

Kunnanhallitus on 9.4.2018 pitämässään kokouksessa päättänyt 

kuntouttavan työtoiminnan kehittämisen aloittamisen aluksi 

koeluontoisesti. Kunnanhallitus on tehnyt tämän jälkeen päätöksen 

toiminnan jatkamisesta nykymuodossaan määräajaksi, vuoden 2019 

loppuun. Työryhmä raportoi puolivuosittain toiminnasta. Raportti 

liitteenä. 

 

Kuntouttavan työtoiminnan toteuttamisesta on sovittu:  

1. Palkataan henkilö hoitamaan työttömien aktivoimista. 

2. Haetaan palkkatukea TE-toimistolta. 

3. Vuokrataan tila aktivointitoimintaa ja toimistoa varten. 

4. Toimintaa jatketaan vuoden 2019 loppuun asti ja ennen määräajan 

päättymistä tarkastellaan toiminnan tuloksia ja tehdään päätös 

toiminnan jatkamisesta. 

 

Raportissa todetaan, että  

 

”Mikäli kuntouttavaa toimintaa ei olisi, kustannuksia (KELA) tulisi lisää 

noin 5000 €/kk eli syyskuun loppuun mennessä maksua olisi 45 000 €.” 

 

 Raportin laatinut työryhmä ehdottaa hallitukselle, että kuntouttavaa 

työtoimintaa jatketaan nykymuodossaan.  

 

 

Ehdotus:  Hallitus päättää jatkaa kuntouttavaa työtoimintaa määräaikaisesti vuoden 

2020 loppuun, toiminnasta laaditaan raportti puolivuosittain. Toiminnan 

jatkamisesta vuoden 2020 jälkeen päätetään ennen toimikauden 

loppumista. 

 

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Hallintokuntien pöytäkirjat 

 

Khall  144 § Kuntalain 92. § mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjoh-

taja, kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voi-

vat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on lain nojalla siir-

retty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen toimivaltaan ja jossa asian-

omainen viranomainen on tehnyt päätöksen. 

 

  Hallintosäännön 29. § mukaan kunnan viranomaisen on neljän päivän 

kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta ilmoitettava kunnanhallitukselle ja 

lautakunnalle niiden määräämällä tavalla niistä päätöksistä, jotka 

voidaan ottaa kunnanhallituksen tai lautakunnan käsiteltäväksi.  

 

  Edellä mainittujen säännösten nojalla kunnanhallitukselle on toimitettu 

seuraavat hallintokuntien pöytäkirjat: 

  Sivistyslautakunta 9.10.2019 

  Tekninen lautakunta 10.10.2019 

  Sosiaalilautakunta 15.10.2019 

   

   

   

Ehdotus:  Kunnanhallitus merkitsee edellä mainitut pöytäkirjat tietoonsa saate-

tuiksi ja toteaa, että niihin sisältyvät päätökset eivät anna aihetta enem-

piin toimenpiteisiin, muilta osin, mitä on jo käsitelty. 

  

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Kiinteistöluovutusilmoitukset 

 

Khall  145 §  Etuostolain mukaan kunnalla on etuosto-oikeus kunnassa sijaitsevan 

kiinteistön kaupassa. 

 

  Etuosto-oikeutta ei kuitenkaan ole, mikäli kiinteistö käsittää tai jos sa-

malla luovutuskirjalla tai muutoin luovutuksin, jotka on katsottava sa-

maksi kaupaksi, myydään eri kiinteistöjä, nämä yhdessä käsittävät 5 000 

m
2
 tai sitä vähemmän. Pinta-alaa laskettaessa otetaan huomioon saman 

ostajan ja saman myyjän välillä kahden viimeksi kuluneen vuoden ai-

kana tehdyt kaupat. 

 

  Etuosto-oikeuden ulkopuolelle jäävät lähisukulaisten väliset kaupat, kau-

pat joissa ostajana tai myyjänä on valtio tai sen laitos, pakkohuutokaupat 

sekä niin sanotut kohtuuttomiksi katsottavat tilanteet. 

 

  Kunta voi käyttää etuosto-oikeuttaan vain maan hankkimiseksi yhdys-

kuntarakentamista sekä virkistys- ja suojelutarkoituksia varten.  

 

  Etuostolain mukaan etuosto-oikeutta käytettäessä päätökseen saavat 

ostaja ja myyjä hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. 

  Kunnan päätökseen olla käyttämättä etuosto-oikeutta ei saa hakea 

muutosta valittamalla. 

 

 Tietosuojavaltuutetun mukaan, jos kiinteistön omistajana on 

luonnollinen henkilö on kiinteistöä kuvaava tieto myös henkilötieto, 

jolloin henkilötietolain säännöksiä tiedon käsittelyn suhteen tulee 

noudattaa. Tämä tarkoittaa sitä, että em. tietoja voidaan käsitellä 

avoimessa tietoverkossa vain omistajan suostumuksella. Liitetietoja ei 

julkaista kunnan kotisivuilla. 

 

 Kunnalle on jätetty liitteenä olevat kiinteistönluovutusilmoitukset. 

 

 

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee liitteenä olevat kiinteistönluovutusilmoitukset 

tiedokseen ja päättää, että se ei käytä mahdollista etuosto-oikeutta ko. 

kaupoissa. 

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin.  
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Ilmoitusasiat 
   

Khall  146 §  OP Yrityspankki Oyj: 

Kuntaodistukset: 150 000 euroa 30.9.2019, 250 000 euroa 9.10.2019, 

100 000 euroa 24.10.2019 

 

  Avi: 

  Äitienpäiväkunniamerkkiesitykset vuodelle 2020  

   

  Kuntaliitto:  

Musiikin esityskorvaukset Teostolle vuonna 2020; 

https://www.kuntaliitto.fi/yleiskirjeet/2019/musiikin-esityskorvaukset-

teostolle-vuonna-2020 

  

  

Ehdotus: Ilmoitusasiat merkitään kunnanhallituksen tiedoksi. 

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin.  
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Pöytäkirjajäljennökset 
 

Khall  147 §  Varsinasi-Suomen liitto: 

-Maakuntahallituksen ja -valtuuston pöytäkirjat: Maakuntahallitus 

16.9.2019, 21.10.2019; www.varsinais-suomi.fi 

-Satakuntaliiton ja Varsinais-Suomen liiton hallitusten yhteiskokouksen 

16.9.2019 kannanotot 

  

VSSHP 

  -esityslistat ja pöytäkirjat: Hallitus 17.9.2019; http://vsshp.ktweb.fi 

    

  Varsinais-Suomen erityishuoltopiiri: 

Hallituksen ja valtuuston kokouspöytäkirjat: Hallitus 19.9.2019, 

24.10.2019; http://www.kto-vs.fi 

   

  Forssan kaupunki:  

Jätelautakunta 10.10.2019; www.forssa.fi 

    

  Liedon kunta: 

  Ympäristöterveyslautakunta 4.9.2019; Talousarvio 2020, www.lieto.fi  

 

Loimaan kaupunki: 

www.loimaa.fi; Hyvinvointivaliokunta 11.9.2019, 1.10.2019, 22.10.2019 

 

Turun kaupunki: 

Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunnan pöytäkirja 19.9.2019; 

17.10.2019 

http://ah.turku.fi/vsaluelk/welcome.htm 

 

 

   

Ehdotus:  Pöytäkirjajäljennökset merkitään kunnanhallituksen tiedoksi. 

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 

 

 

 


