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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

Khall  149 §  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  150 §  

 

Ehdotus:   Kunnanhallitus valitsee pöytäkirjantarkastajiksi vuorossa olevat.  

 

 

Päätös:  Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pertti Liinoja ja Tapio Pajula. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Valtuuston 11.11.2019 kokouksen päätösten täytäntöönpano 
 

Khall  151 § Valmistelija: Kati Rekola, vt. kunnanjohtaja 

 

Valtuuston kokouksessa 11.11.2019 päätettiin seuraavat asiat: 

- Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen 

vuodelle 2020 

 

 

Ehdotus:  Kunnanhallitus toteaa, että valtuuston päätökset ovat syntyneet oikeassa 

  järjestyksessä ja päättää panna ne täytäntöön. 

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Koulujen liputuspäivät 
 

Khall  152 §  Valmistelija: Kati Rekola, vt. kunnanjohtaja 

   

Oripään kunnassa liputetaan kunnanvirastolla ja palvelukeskuksessa 

viralliset ja vakiintuneet liputuspäivät. Koulun välituntialueen 

lipputangossa liputetaan nykyisellään viralliset liputuspäivät. 

Kouluopetuksessa huomioidaan usein vakiintuneet liputuspäivät kuten 

esim. Runebergin päivä. Koulun kasvatustyötä tukisi, jos koulun 

lipputangossa liputettaisiin koulun työaikana myös vakiintuneet 

liputuspäivät. 

 

 

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että koulun liputuspäiviin lisätään vakiintuneet 

liputuspäivät.  

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin.  



 

ORIPÄÄN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu 

   

Kunnanhallitus 9.12.2019  178  

   

 

 

Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Etätyöohjeen hyväksyminen 
 

Khall  153 §  Valmistelija: Kati Rekola, vt. kunnanjohtaja 

 

Etätyö on nykyaikaisessa työyhteisössä varsin yleinen toimintatapa 

heijastellen nykytyöelämän muutosta, jossa työ ei läheskään aina ole 

aikaan ja paikkaan sidottua. Yleisesti etätyö on käytössä valmistelu-, 

suunnittelu- ja asiantuntija-aloilla, joissa tieto- ja ajatustyön määrä on 

suuri. Yhteinen piirre näille on sähköisen tieto- ja viestintätekniikan 

keskeisyys työssä. Etätyön on todettu lisäävän työn tuottavuutta ja työssä 

viihtyvyyttä, muun muassa parantamalla oman työnsisällön hallintaa.  

 

Oripään kunnassa valmistelua, suunnittelua, tekstin ja/tai numeraalisen 

materiaalin tuottamista tai muutoin tämänkaltaista työtä sisältävissä 

tehtävissä on erikseen sovitusti perusteltua työskennellä myös muualla 

kuin vakiintuneella viran tai työn suorituspaikalla. Etätyöhön ei voida 

soveltaa työnantajan direktio-oikeutta virka- tai työpaikan 

määräämisestä, vaan etätyön käyttöönotto perustuu vapaaehtoisuuteen ja 

luottamukseen. Etätyöstä sopivat lähiesimies ja työntekijä yhteisesti 

liitteenä olevan ohjeen pohjalta. 

 

Esimiehen vastuulla on seurata työaikaa sopimalla todellisten työtuntien 

raportointikäytännöistä sekä näiden toteutumisen valvonnasta. Muutoin 

esimiehen roolissa korostuvat luottamuksen synnyttäminen ja 

ylläpitäminen, pelisääntöjen luominen, tavoitteiden asettaminen sekä 

työn tulosten seuraaminen. Lisäksi tulee huolehtia etätyötä tekevien 

työntekijöiden kuormittumisen seurannasta. Työntekijän vastuulla on 

olla luottamuksensa arvoinen ja raportoida tosiasiassa toteutuneet 

työtunnit. Etätyötä ei esimerkiksi tule käyttää vapaa-

ajanviettotarkoitukseen tai lomien ennenaikaiseen aloitukseen tai 

pidentämiseen. 

 

 

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan etätyöohjeen ja ottaa 

sen käyttöön Oripään kunnassa. 

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Perheoikeudellisten palvelujen tuottaminen ylikunnallisena yhteistyönä 
 

Sosltk § 45 / 20.11.2019 Valmistelija: Kati Rekola, sosiaalijohtaja 

Varsinais-Suomen kunnat ja sote-kuntayhtymät sopivat yhteisistä, 

sektori- ja organisaatiorajat ylittävistä sosiaali- ja terveydenhuollon 

kehittämistyön tavoitteista ja toimenpiteistä alueellisessa sosiaali- ja 

terveydenhuollon järjestämissuunnitelmassa. Suunnitelman päivitys vuo-

sille 2019-2020 on ollut lausunnolla alueen kunnissa ja sote-

kuntayhtymissä kesällä 2019 ja se on tulossa päätöksentekoon kuntiin ja 

alueen sote-kuntayhtymiin syksyn 2019 aikana. 

 

Jo järjestämissuunnitelman päivityksessä vuosille 2017-2018 on todettu 

tarve koota perheoikeudellisia palveluja yhteen maakuntatasoisesti 

organisoiduksi verkostoksi / yksiköksi, jossa toimittaisiin yhtenäisten 

toimintakäytäntöjen mukaisesti. Suunnitelman päivityksessä vuosille 

2019-2020 on tavoitteeksi asetettu alueen perheoikeudellisten palvelujen 

kokoaminen yhteiseen yksikköön. 

 

Perheoikeudellisten palvelujen organisointiin liittyvä suunnittelu- ja 

valmistelutyö käynnistettiin osana vuosien 2017-2018 aikana toiminutta 

”Lupa auttaa” -hanketta. Hanke oli osa kansallista lapsi- ja 

perhepalveluiden muutosohjelmaa (LAPE). Hankkeen päättymisen 

jälkeen on suunnittelua jatkettu kuntien välisenä yhteistyönä, jota on 

koordinoinut Turun kaupunki. 

 

Valmistelun pohjalta esitetään, että perheoikeudelliset palvelut (isyyden 

selvittäminen, äitiyden selvittäminen, lapsen ja puolison elatusavun 

turvaaminen, lapsen huollon ja tapaamisoikeuden turvaaminen, 

adoptioneuvonta, tapaamisten ja vaihtojen tuki ja valvonta) kootaan 

alueelliseen yksikköön, joka toimii vastuukuntamallilla. Vastuukuntana 

toimii Turun kaupunki. Tavoitteena on, että yksikkö voi aloittaa 

toimintansa 1.1.2020. 

 

Tavoitteena on tarjota asiakkaille yhdenvertaista palvelua suomen ja 

ruotsin kielellä, nopeuttaa palveluun pääsyä, mahdollistaa joustavuus 

toimipisteiden valinnassa sekä turvata asiantuntijuus kaikissa tilanteissa. 

Alustavan valmistelun pohjalta yksikkö järjestäisi jatkossa 

perheoikeudelliset palvelut seuraavien kuntien asukkaille: Kaarina, 

Kemiönsaari, Koski Tl, Kustavi, Laitila, Lieto, Marttila, Masku, 

Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Oripää, Paimio, Parainen, Pyhäranta, 

Pöytyä, Raisio, Rusko, Salo, Sauvo, Somero, Taivassalo, Turku, 

Vehmaa. Kukin kunta tekee erikseen päätöksen toiminnan siirrosta 

perustettavalla perheoikeudelliselle yksikölle. 

 

Toiminnasta laaditaan erillinen sopimus, jonka mukaan Turun kaupunki 

vastaa vastuukuntana sopimuskuntien perheoikeudellisten palvelujen 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

järjestämisestä vuoden 2020 alusta lukien tai myöhemmin tarkentuvan 

aikataulun mukaisesti. 

 

Perheoikeudellinen yksikkö sijoittuu hallinnollisesti Turun kaupungin 

perhe- ja sosiaalipalvelujen palvelualueelle. Yksikön kokonaisvahvuus 

on 25 (palveluesimies, 2 toimistosihteeriä, 5 sosiaalityöntekijää, 2 

sosiaaliohjaajaa, 2 lakimies/lastenvalvojaa, 13 lastenvalvojaa). Yksikön 

pysyvät toimipisteet sijaitsevat Turussa, Salossa, Paraisilla ja Laitilassa. 

Pysyvien toimipisteiden lisäksi asiakasvastaanottoa järjestetään erikseen 

määriteltyinä päivinä muissakin alueen jäsenkunnissa 

ajanvarausperusteisesti. 

 

Toiminnasta syntyvät kustannukset jaetaan sopijakuntien kesken 

suhteutettuna asukaslukuun. Liitteenä on toiminnan alustava 

kustannusarvio vuodelle 2020 sekä arvio kustannusten jakautumisesta 

kunnille, mikäli kaikki valmistelussa mukana olleet kunnat ovat mukana 

toiminnassa. Väestöperusteisesti jaettavien kustannusten lisäksi 

vastaavat kunnat tarvittaessa ostopalveluina (esim. tuetut ja valvotut 

tapaamiset/adoptioneuvonta) hankittavien palvelujen kustannuksista 

oman kuntansa asukkaiden käytön mukaan. 

 

Osa sopimuskunnista ja -kuntayhtymistä (lähtökohtaisesti 

perusturvakuntayhtymä Akseli, Kaarinan kaupunki, Kemiönsaaren 

kunta, Laitilan kaupunki, Liedon kunta, Naantalin kaupunki, Paraisten 

kaupunki, Raision kaupunki sekä Salon kaupunki) luovuttaa uudelle 

perheoikeudelliselle yksikölle liikkeenluovutuksena nykyisen 

lastenvalvojapalvelutuotantonsa. Työsuhteista johtuvat oikeudet ja 

velvollisuudet sekä niihin liittyvät työsuhde-edut siirtyvät luovuttavalta 

kunnalta Turun kaupungille. 

 

Liitteenä alustava talousarvio vuodelle 2020 (liite nro 1). 

 

Ehdotus:  Sosiaalilautakunta tekee periaatepäätöksen perheoikeudellisten 

palvelujen järjestämisvastuun siirrosta Turun kaupungille 1.1.2020 

alkaen tai myöhemmin tarkentuvan aikataulun mukaisesti. Siirrosta 

laaditaan erillinen sopimus, joka tuodaan erikseen sosiaalilautakunnan 

hyväksyttäväksi. 

 

Muutettu päätösehdotus: Mika Nieminen ehdotti, että Oripää ei lähde mukaan perheoikeudellisten 

palvelujen järjestämisvastuun siirtoon Turun kaupungille. 

 

Päätös:  Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin. 

 

_________________________________________________ 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Khall  154 §  Valmistelija: Kati Rekola, vt. kunnanjohtaja 

 
Kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja ja 

hallintosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa 

kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on kuntalain nojalla siirretty 

kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston 

toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. 

(kuntalaki 92§) 

 

Maakunnallista perheoikeudellista yksikköä on valmisteltu jo vuodesta 

2017. Yksikössä tulee olemaan sellaista osaamista ja ammattitaitoa, jota 

Oripään kokoisessa kunnassa ei ole. Nykyisellään lastenvalvojan 

työtehtäviä on hoidettu perustasoisesti, toiminnan kehittämiseen ei ole 

jäänyt resursseja. Lastenvalvojan työtehtäviin kuuluu nyt seuraavia 

tehtäviä: huoltoa, tapaamista ja asumista koskevat sopimukset, 

elatussopimukset, isyyden selvittäminen, sosiaalihuoltolain mukaisten 

tapaamisten palvelupäätökset ja tarvittavat toimet, olosuhdeselvitykset, 

tuettujen ja valvottujen tapaamisten palveluiden koordinointi. 

 

Muuttuva lainsäädäntö on tuonut uusia haasteita lastenvalvojan työhön. 

Tietohallintalain vaatimuksen mukaista järjestelmää tehtävien 

hoitamiseen ei ole nyt käytettävissä, joten jos seutukunnallisesta 

yhteistyöstä jättäydytään pois, tarvittavan ohjelmiston hankkimiseen 

tulisi varata käyttöönottoa varten 3 500€ ja vuosittaisiin lisensseihin 

2500€. Lastenvalvojan ohjelmisto tulisi tuolloin nyt käytössä olevan Pro 

Consona ohjelman lisäosana. 

 

Lainsäädännön muutoksista johtuen lastenvalvojien työhön on tullut 

monia uusia työtehtäviä. Äitiyslaki astui voimaan 1.4.2019, uutena 

työtehtävänä on äitiyden tunnustaminen lastenvalvojan luona ennen 

lapsen syntymää sekä lastenvalvojan luona lapsen syntymän jälkeen. 

Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta uudistuu 1.12.2019, jolloin 

uusina työtehtävinä on lapsen mielipiteen selvittäminen; lastenvalvoja 

selvittää lapsen omat toivomukset ja mielipiteen henkilökohtaisesti jos 

lapsi tähän suostuu ja se on tarpeellista ennen sopimuksen vahvistamista. 

Lakimuutoksesta johtuen uusina sopimusmuotoina lastenvalvoja voi 

vahvistaa vanhempien välisen sopimuksen toisen vanhemman 

tietojensaantioikeudesta, tehtävienjaosta huoltajien kesken, lapsen 

oheishuoltajasta, asumisesta tai vuoroasumisesta oheishuoltajan luona ja 

oheishuoltajan tietojensaantioikeudesta, oheishuoltajan soveltuvuuden 

selvittäminen. Huolto- ja tapaamissopimusten vahvistamisen 

edellytyksenä on suostumus oheishuoltajalta sekä laissa määritellyiltä 

henkilöiltä joiden tapaamisoikeuteen tai tiedonsaantioikeuteen 

vahvistettu sopimus voi vaikuttaa. Lastenvalvoja selvittää, onko em. 

sopimuksia tai päätöksiä tehty ja selvittää heidän kantansa 

sopimusmuutokseen. Lisäksi lakimuutoksen johdosta 

olosuhdeselvityksen laatija voidaan kutsua tuomioistuimeen kuultavaksi 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

asiantuntijana. Seutukunnallinen perheoikeudellinen keskus pystyisi 

tarjoamaan perusmuotoisten palvelujen lisäksi täysin uusia 

palvelumuotoja, kuten esim. Chat -palvelun. Keskukseen on suunniteltu 

varhaisen tuen malleja, joilla voidaan osaltaan välttää pitkittyneitä 

huolto- ja tapaamisriitoja. 

 

Etäpisteistä on tehty alustava suunnitelma. Kuntien kanssa sitä vielä 

tarkennetaan, jotta voidaan resursoida tarpeiden mukaisesti. Pöytyälle, 

joka olisi luontevin asiointipiste Oripäästä katsoen, on kaavailtu 

alustavasti 2 palvelupäivää kuukaudessa väestöpohjan mukaan. Kuntien 

tarvevaihtelu on suhteellisen suurta, eikä ole kovin tarkassa suhteessa 

väestöpohjaan. Väestöltään pienimpiin kuntiin ei ole vielä suunniteltu 

palvelupäiviä, mutta jos tarvetta on paljon, voidaan niitäkin järjestää. 

Oripään kohdalla lähtökohtaisesti käytössä olisivat Pöytyän 

palvelupäivät. Tarkoitus on käyttää ajanvarausmallia, eli kalenteriin 

avataan tietyt päivät, jolloin aikoja voidaan varata eri palvelupisteistä. 

 

Sopimuskunnat voivat tuottaa valvotut tapaamiset omana palveluna, 

joten se ei sopimuksessa sitoudu ostopalveluiden käyttöön. 

 

 

Ehdotus: Hallitus tekee periaatepäätöksen perheoikeudellisten palvelujen 

järjestämisvastuun siirrosta Turun kaupungille 1.3.2020 alkaen tai 

myöhemmin tarkentuvan aikataulun mukaisesti. Siirrosta laaditaan 

erillinen sopimus, joka tuodaan erikseen hallitukseen hyväksyttäväksi. 

 

 

Muutettu ehdotus: Tapio Pajulan ehdotus hallituksen yksimielisesti kannattamana: Oripää 

ei lähde mukaan perheoikeudellisten palvelujen järjestämisvastuun 

siirtoon Turun kaupungille. 

 

 

Päätös:  Muutettu ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Lisämäärärahan osoittaminen erikoissairaanhoitoon, perusterveydenhuoltoon, 

vanhustyöhön ja sosiaalipalveluihin 
 

Sosltk § 51 / 20.11.2019 Valmistelija: Kati Rekola, sosiaalijohtaja 

 

  Erikoissairaanhoidon, perusterveydenhoidon, vanhustyön ja 

sosiaalipalvelujen tehtäväalueiden talousarvioon varatut määrärahat 

näyttävät marraskuun 2019 tilanteen perusteella ylittyvän.  

 

  Talousarvion toteumavertailun mukaan erikoissairaanhoidon ja 

perusterveydenhoidon lisämäärärahan tarve kuluvalle vuodelle on 100 

000 € kullekin. Talousarvion ylitys johtuu sekä perus- että 

erikoissairaanhoidon palvelujen lisääntyneestä käytöstä.  

 

  Vanhustyön palveluihin tarvitaan lisämäärärahaa 70 000 €. Vanhustyön 

palveluissa talousarvioon ei ole huomioitu syksyllä toimintansa 

aloittanutta yksilökohtaista hoitorinkiä, jossa toimii 3 määräaikaista 

lähihoitajaa. Kotipalvelun sairaus- ja äitiyslomasijaisiin varatut 

määrärahat ovat ylittyneet 14 056 eurolla. Palvelutalon sairaus- ja 

äitiyslomasijaisiin varatut määrärahat ovat ylittyneet 14 152 eurolla ja 

sijaisiin varatut määrärahat ovat ylittyneet 39 868 eurolla. 

 

  Sosiaalityön tehtäväalueella lisämäärärahan tarve on 60 000 €. 

Vaikeavammaisten kuljetuspalveluihin varatut määrärahat ovat 

ylittyneet 10 000 eurolla, ylityksiä määrärahoihin on tullut myös 

erityisryhmien asumispalveluissa, päihdepalveluissa ja kuntouttavassa 

työtoiminnassa. 
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Ulkoinen 1.1.-31.10.2019

Sosiaalilautakunta

Talousarvio Toteuma käyttö

2019 2019 %

Toimintatulot 460 600 409 082 88,8

Toimintamenot -5 204 790 -4 677 314 89,9

Toimintakate -4 744 190 -4 268 232 90,0

joista sisäisiä

Toimintatulot

Toimintamenot

Terveydenhuolto

Talousarvio Toteuma käyttö

2019 2019 %

Toimintatulot 48 000 29 466 61,4

Toimintamenot -2 742 840 -2 497 258 91,0

Toimintakate -2 694 840 -2 467 792 91,6

joista sisäisiä

Toimintatulot

Toimintamenot

Sosiaalipalvelut

Talousarvio Toteuma käyttö

2019 2019 %

Toimintatulot 8 200 24 299 296,3

Toimintamenot -1 097 410 -993 792 90,6

Toimintakate -1 089 210 -969 492 89,0

joista sisäisiä

Toimintatulot

Toimintamenot

Vanhustyön palvelut

Talousarvio Toteuma käyttö

2019 2019 %

Toimintatulot 404 400 355 317 87,9

Toimintamenot -1 364 540 -1 186 265 86,9

Toimintakate -960 140 -830 948 86,5

joista sisäisiä

Toimintatulot

Toimintamenot
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Ehdotus:  Sosiaalilautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, 

että erikoissairaanhoidon, perusterveydenhoidon, vanhustyön ja 

sosiaalityön tehtäväalueille osoitetaan lisämäärärahaa seuraavasti:  

 

  Erikoissairaanhoito 100 000 € 

  Perusterveydenhoito 100 000 € 

  Vanhustyön palvelut 70 000 € 

  Sosiaalityön palvelut 60 000 € 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 

__________________________________________________  

 

Khall  155 §  Valmistelija: Kati Rekola, vt. kunnanjohtaja 

 

Ehdotus:  Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että erikoissairaanhoidon, 

perusterveydenhoidon, vanhustyön ja sosiaalityön tehtäväalueille 

osoitetaan lisämäärärahaa seuraavasti:  

 

  Erikoissairaanhoito 100 000 € 

  Perusterveydenhoito 100 000 € 

  Vanhustyön palvelut 70 000 € 

  Sosiaalityön palvelut 60 000 € 

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2021–2022 
 

Khall  136 §/4.11.2019 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 

Khall  156 §  Valmistelija: Kati Rekola, vt.  kunnanjohtaja 

 

Talousarviokäsittelyn aikana hallitus on pyytänyt tarkennusta teknisen 

toimen palkkajakaumaan. Teknisen toimen palkkajakauma liitteenä. 

 

 

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan 

vuoden 2020 talousarvion ja vuosien 2021–2022 taloussuunnitelman. 

 

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
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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 §/4.11.2019 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. 

__________________________________________________  

 

Khall  157 §  Valmistelija: Päivi Kössi, kunnanhallituksen puheenjohtaja  

 

Kunnanhallitus ja valtuuston puheenjohtajisto ovat suorittaneet haastat-

telut. 

 

 

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

 

 

Ehdotus: Kokouksessa käydyn keskustelun pohjalta kunnanhallitus tekee 

valtuustolle ehdotuksen kunnanjohtajaksi valittavasta henkilöstä. 

 

 

Päätös:  Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanjohtajaksi 

valitaan Timo Tolppanen ja varalle Tolppasen kieltäytyessä Tatu Ujula. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Määräalan myynti 
 

Khall  136 § Khall  158 §  Valmistelija: Aki Vuorinen, Rakennusmestari 

 

Mikan Konepalvelu Oy on ilmoittanut halukkuutensa ostaa asemakaavan 

mukaisen korttelin 90 tontin 1 pinta-alaltaan 15000 m2. 

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 25.3.2019 § 6 päättänyt tonttien 

hinnaksi 1500 €. 

 

 

Pöytäkirjamerkintä: Mika Nieminen poistui asian käsittelyn ajaksi. 

 

 

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää myydä määräalan liitteenä olevan kauppakirjan 

mukaisesti. 

 

 

Muutettu ehdotus: Kunnanhallitus päättää myydä määräalan muutoin liitteenä olevan 

kauppakirjan mukaisesti, mutta kauppakirjan ehtoihin lisätään 

sopimussakko 12 500 euroa. 

 

 

Päätös: Muutettu ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Talouden toteuma 2019 
 

Khall  159 §  Valmistelija: Kati Rekola, vt.  kunnanjohtaja 

 

Sitovan säästöohjelman vaikutukset vuodelle 2019 ovat seuraavanlaiset: 

 

Yleishallinto 1 500 € 

Sosiaalipalvelut 90 000 € 

Opetustoimi 10 000 € 

Varhaiskasvatus 12 400 € 

Kiinteistötoimi 13 000 € 

 

Säästöohjelman kokonaissäästöt vuodelle 2019 ovat 126 900 €. 

 

Valtion budjettiriihessä 17.9.2019 on päätetty kertaluonteisesta 

valtionosuuskompensaation siirrosta vuodelta 2020 vuodelle 2019. 

Kompensaatio on koko kuntakenttää koskien 237 milj. euroa, Oripään 

kunnan valtionosuuskompensaatio on 59 700 €. 

 

Oripään kunnalle myönnettiin harkinnanvaraista valtionosuuden 

korotusta 190 000 €.  

 

Tulokseen nämä muutokset vaikuttavat siten, että varovaisen arvion 

mukaan kunnan tulos olisi 221 000 € ylijäämäinen. Arviossa on 

huomioitu sosiaalityön tehtäväalueen 330 000 € lisämäärärahan tarve. 

Tulosta voi kuitenkin heiluttaa vielä erikoissairaanhoidon laskutus 

suuntaan tai toiseen.  

 

   

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi taloudellisen tilannekatsauksen. 

 

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Hallintokuntien pöytäkirjat 

 

Khall  160 § 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: 

   

  Sosiaalilautakunta 20.11.2019 

  Tekninen lautakunta 28.11.2019 

   

 

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  161 §  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 

m2 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. 

 

 

Pöytäkirjamerkintä: Matti Kulmanen poistui asian käsittelyn ajaksi. 

 

 

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  162 §  OP Yrityspankki Oyj: 

  Kuntaodistukset: 200 000 euroa 7.11.2019, 700 000 euroa 29.11.2019 

 

  Kuntaliitto: 

  Musiikin esityskorvaukset Teostolle 2020 

 

  Valtiovarainministeriö: 

Päätös kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen 

myöntämisestä vuodelle 2019 

    

  Avi: 

Liikuntapaikkojen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmaehdotukset 

ja avustushaku 

 

Varsinais-Suomen liitto: 

Tiedote: Varsinais-Suomen järjestöjaostosta järjestöjen yhteistyöelin ja 

edunvalvoja 

 

 

Ehdotus: Ilmoitusasiat merkitään kunnanhallituksen tiedoksi. 

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin.  
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Pöytäkirjajäljennökset 
 

Khall  163 §  Varsinais-Suomen liitto: 

-Maakuntahallituksen ja -valtuuston pöytäkirjat: Maakuntahallitus 

18.11.2019; www.varsinais-suomi.fi 

 

   

VSSHP 

-esityslistat ja pöytäkirjat: Hallitus ja valtuusto 26.11.2019; 

http://vsshp.ktweb.fi 

    

     

  Varsinais-Suomen erityishuoltopiiri: 

Hallituksen ja valtuuston kokouspöytäkirjat: Valtuusto 28.11.2019; 

http://www.kto-vs.fi 

   

 

  Marttilan kunta:  

Ote kunnanhallituksen 4.11.2019 kokouksen kokouspöytäkirjasta 

koskien aluearkkitehdin työsuhdetta  

 

   

Ehdotus:  Pöytäkirjajäljennökset merkitään kunnanhallituksen tiedoksi. 

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 

 


