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Kokousaika 16.12.2019 kello 18.00–18.26 

Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali  

 

Läsnä      
   

Kaarto, Anne-Mari  x 

Kalsi, Esa x 

Kankare, Tarmo x 

Kiertonen, Sanna x 

Koivusaari, Miia x 

Kulmanen, Matti  x  poistui klo 18.15-18.22 § 36 

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  32–36 sivut   42–51 

Pöytäkirjan allekirjoitus 

ja varmennus 

 

 

Hannele Rouhiainen 

puheenjohtaja 

 

 

Mika Virtanen 

pöytäkirjanpitäjä 

Pöytäkirja on tarkastettu Oripäässä 16.12.2019 

 

 

 

Mika Nieminen                                       

 

 

 

 

Tapio Pajula 

Pöytäkirja on pidetty ylei-

sesti nähtävänä 

Oripäässä 17.12.2019 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä 

 

 

 

Mika Virtanen 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

Kvalt 32 §  Hallintosäännön 80 §:n mukaan suoritetaan nimenhuuto. 

 

Kokouskutsu on lähetetty valtuutetuille 10.12.2019. Kokouskuulutus on 

julkaistu kunnan ilmoitustaululla ja verkkosivuilla 10.12.2019 ja Loi-

maan 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 33 § Hallintosäännön mukaan valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja sovi-

taan tarkastusajasta. 

 

 

Ehdotus: Pöytäkirjantarkastus suoritetaan 16.12.2019. Valitaan kaksi pöytäkirjan-

tarkastajaa.  

 

 

Päätös: Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin    Mika Nieminen ja Tapio Pajula. 



ORIPÄÄN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu 
   

Kunnanvaltuusto 16.12.2019 44 

 
_______________________________________________________________________________________ 
 

 

Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

 

Lisämäärärahan osoittaminen erikoissairaanhoitoon, perusterveydenhuoltoon, 

vanhustyöhön ja sosiaalipalveluihin  

Sosltk § 51 / 20.11.2019 Valmistelija: Kati Rekola, sosiaalijohtaja 

 

  Erikoissairaanhoidon, perusterveydenhoidon, vanhustyön ja sosiaalipal-

velujen tehtäväalueiden talousarvioon varatut määrärahat näyttävät mar-

raskuun 2019 tilanteen perusteella ylittyvän.  

 

  Talousarvion toteumavertailun mukaan erikoissairaanhoidon ja peruster-

veydenhoidon lisämäärärahan tarve kuluvalle vuodelle on 100 000 € kul-

lekin. Talousarvion ylitys johtuu sekä perus- että erikoissairaanhoidon 

palvelujen lisääntyneestä käytöstä.  

 

  Vanhustyön palveluihin tarvitaan lisämäärärahaa 70 000 €. Vanhustyön 

palveluissa talousarvioon ei ole huomioitu syksyllä toimintansa aloitta-

nutta yksilökohtaista hoitorinkiä, jossa toimii 3 määräaikaista lähihoita-

jaa. Kotipalvelun sairaus- ja äitiyslomasijaisiin varatut määrärahat ovat 

ylittyneet 14 056 eurolla. Palvelutalon sairaus- ja äitiyslomasijaisiin va-

ratut määrärahat ovat ylittyneet 14 152 eurolla ja sijaisiin varatut määrä-

rahat ovat ylittyneet 39 868 eurolla. 

 

  Sosiaalityön tehtäväalueella lisämäärärahan tarve on 60 000 €. Vaikea-

vammaisten kuljetuspalveluihin varatut määrärahat ovat ylittyneet 

10 000 eurolla, ylityksiä määrärahoihin on tullut myös erityisryhmien 

asumispalveluissa, päihdepalveluissa ja kuntouttavassa työtoiminnassa. 



ORIPÄÄN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu 
   

Kunnanvaltuusto 16.12.2019 45 

 
_______________________________________________________________________________________ 
 

 

Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

 

    

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 sosiaali-

työn tehtäväalueille osoitetaan lisämäärärahaa seuraavasti:  

 

  Erikoissairaanhoito 100 000 € 

  Perusterveydenhoito 100 000 € 

  Vanhustyön palvelut 70 000 € 

  Sosiaalityön palvelut 60 000 € 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 

__________________________________________________  

 

Khall  155 §/9.12.2019 Valmistelija: Kati Rekola, vt. kunnanjohtaja 

 

Ehdotus:  Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että erikoissairaanhoidon, 

perusterveydenhoidon, vanhustyön ja sosiaalityön tehtäväalueille osoite-

taan lisämäärärahaa seuraavasti:  

 

  Erikoissairaanhoito 100 000 € 

  Perusterveydenhoito 100 000 € 

  Vanhustyön palvelut 70 000 € 

  Sosiaalityön palvelut 60 000 € 

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 

__________________________________________________  

 

Kvalt 34 § 

 

Ehdotus:  Kunnanvaltuusto päättää, että erikoissairaanhoidon, perusterveydenhoi-

don, 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 seu-

raavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin 

talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä 

valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai use-

ammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunni-

telman ensimmäinen vuosi. 

 

 Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kunta-

strategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Ta-

lousarviossa 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 tu-

lee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla ali-

jäämä mainittuna ajanjaksona katetaan. 

 

 Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät 

määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve kate-

taan. 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 toiminta-

tuotot 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 inves-

tointikulut 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. 

__________________________________________________  

 

 

 

Khall  156 §/9.12.2019 Valmistelija: Kati Rekola, vt.  kunnanjohtaja 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

 

 

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. 

__________________________________________________  

 

Kvalt 35 § 

 

Ehdotus: Kunnanvaltuusto 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. Kunnanjoh-

taja voidaan valita joko toistaiseksi tai määräajaksi ja hän on virkasuh-

teessa 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 yhtä-

jaksoisesti 17.12.2018 alkaen. 

 

Teknisen toimen tehtävät, joita Pekka Paju hoiti virkansa ohessa, on siir-

retty 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 toi-

mintoihin. Aluehallintouudistus tulee muuttamaan oleellisesti kuntien 

roolia. Iso osa palveluiden järjestämisvastuusta siirtynee maakunnallisel-

le tasolle. Osan ennestäänkin vähäisen henkilöstön siirtymisestä maa-

kunnan palvelukseen vaikuttaa erittäin paljon myös yleishallinnon toi-

mintoihin. Varmuudella ei voida vielä tietää toteutuuko suunniteltu muu-

tos ja missä muodossa ja ennen kaikkea ei tiedetä millainen on kunnan 

rooli muutoksen jälkeen.  

 

Oripään taloudellinen tilanne on vaikea, ja kunta on tehnyt sitovan sääs-

töohjelman. Hallituksen tulisi harkita tarkkaan, millaiseen virkasuhtee-

seen kunnanjohtajan tehtävä avataan. Taloudellisen tilanteen sekä kun-

nan toiminnallisista lähtökohdista käsin voitaisiin ajatella viran täyttä-

mistä 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, ta-

loudenhoitoa 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 päätoi-

misuudesta, 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 vi-

ran kelpoisuusehdot päättää virkaa auki julistettaessa se viranomainen, 

jonka tehtäviin kuuluu viran täyttäminen. Virkasuhteeseen ottava viran-

omainen päättää henkilön ottamisesta määräaikaiseen virkasuhteeseen 

erityisistä kelpoisuusvaatimuksista riippumatta kunnallisesta viranhalti-

jasta 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 koke-

mus 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 

__________________________________________________  

 

Khall  137 §/4.11.2019 Kunnanjohtajan virka on ollut yleisesti haettavana 1.–31.10.2019 ja 

määräaikaan mennessä jätettiin 11 hakemusta. Yhteenveto hakijoista liit-

teenä. Hakijoiden hakemukset liitteineen ovat nähtävillä kokouksessa. 

Yksi hakijoista on peruuttanut jättämänsä hakemuksen.  
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

 

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 val-

tuuston puheenjohtajisto. Haastatteluun päätettiin kutsua seuraavat: Mat-

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

Tolppanen ja Tatu Ujula. 

__________________________________________________  

 

Khall  157 §/9.12.2019 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 valtuus-

tolle ehdotuksen kunnanjohtajaksi valittavasta henkilöstä. 

 

 

Päätös:  Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanjohtajaksi vali-

taan Timo Tolppanen ja varalle Tolppasen kieltäytyessä Tatu Ujula. 

__________________________________________________  

 

Kvalt 36 § 

 

Ehdotus: Kunnanvaltuusto päättää valita kunnanjohtajaksi Timo Tolppasen ja va-

ralle Tolppasen kieltäytyessä Tatu Ujulan. 

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


