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Kokousaika 27.1.2020 kello 18.00–19.35 

Kokouspaikka kunnantalo 

 

Läsnä      

   

  Anne-Mari Kaarto 

  Sanna Kiertonen 

  Matti Kulmanen  

  Päivi Kössi, pj. 

  Pertti Liinoja 

  Mika Nieminen 

  Tapio Pajula 

  Hannele Rouhiainen, kvalt. pj. 

  Maarit Salama, kvalt. 1. vpj. 

  Marko Suisto, kvalt. 2. vpj. 

 

  Timo Tolppanen, esittelijä, pois § 3 ja 5 käsittelyn ajan 

  Tarja Jumppanen, pöytäkirjanpitäjä 

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja Päivi Kössi 

Pöytäkirjanpitäjä Tarja Jumppanen 

Asiat pykälät  1–21 sivut 

 

1–22 

Pöytäkirjan allekirjoitus 

ja varmennus 

 

 

Päivi Kössi  

puheenjohtaja 

 

 

Tarja Jumppanen 

pöytäkirjanpitäjä            

Pöytäkirja on tarkastettu Oripäässä 27.1.2020 

 

 

Mika Nieminen 

 

 

 

Anne-Mari Kaarto 

Pöytäkirja on pidetty ylei-

sesti nähtävänä 

 

Oripäässä 28.1.2020 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä 

 

 

 

Tarja Jumppanen 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

Khall  1 §  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  2 §  

 

Ehdotus:   Kunnanhallitus valitsee pöytäkirjantarkastajiksi vuorossa olevat: Mika 

Nieminen ja Anne-Mari Kaarto  

 

 

Päätös:  Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mika Nieminen ja Anne-Mari Kaarto. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Valtuuston 16.12.2019 kokouksen päätösten täytäntöönpano 
 

Khall  3 § Valmistelija: Tarja Jumppanen 

 

Valtuuston kokouksessa 16.12.2019 päätettiin seuraavat asiat: 

- Lisämäärärahan osoittaminen erikoissairaanhoitoon, perusterveyden-

huoltoon, vanhustyöhön ja sosiaalipalveluihin 

- Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2021–2022 

- Kunnanjohtajan viran täyttäminen 

 

Ehdotus:  Kunnanhallitus toteaa, että valtuuston päätökset ovat syntyneet oikeassa 

  järjestyksessä ja päättää panna ne täytäntöön. 

 

Pöytäkirjamerkintä: Timo Tolppanen poistui asian käsittelyn ajaksi. 

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Kunnanhallituksen vuoden 2020 kokousaikataulu 
 

Khall  4 § Valmistelija: Tarja Jumppanen 

 

Ehdotus: Kunnanhallituksen kokoukset pidetään tarvittaessa kuun kolmantena 

maanantaina klo 18.00, poikkeuksena maaliskuu, jolloin kokous pidetään 

30.3.2020 tilinpäätöksen aikataulusta johtuen.  

 

  

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.  
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Kunnanjohtajan vaalin vahvistaminen  
 

Khall  5 §  Valmistelija: Päivi Kössi, kunnanhallituksen puheenjohtaja 

 

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 16.12.2019 § 36 valinnut Oripään 

kunnanjohtajaksi Timo Tolppasen. Päätöksestä ei ole määräaikaan 

mennessä valitettu.  

 

Timo Tolppanen on ilmoittanut vastaanottavansa viran ja hän on 

toimittanut 10.1.2020 hyväksyttävän lääkärinlausunnon terveyden-

tilastaan.  

 

Timo Tolppasen kanssa laaditaan johtajasopimus, jossa vahvistetaan viran 

tehtäväkohtainen palkka.  

 

 

Pöytäkirjamerkintä: Timo Tolppanen poistui asian käsittelyn ajaksi. 

 

 

Ehdotus:  Kh:n pj: Kunnanhallitus päättää vahvistaa kunnanjohtajan virkavaalin. 

 

 

Päätös:   Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Hallintosääntö x.x.2020 alkaen 

 

Khall  6 §  Valmistelija: Timo Tolppanen, kunnanjohtaja  

 

 Kuntalaki sisältää yleisluonteiset säännökset siitä, miten kuntien hallinto 

järjestetään. Kunnat arvioivat itse organisaation ja johtamisjärjestelmän 

muutostarpeet. Valtuusto määrittää itse luottamushenkilö- ja 

henkilöstöorganisaation rakenteesta sekä toimielimistä, toimivallasta ja 

tehtävistä eri toimielinten ja toimijoiden kesken sekä muista hallinnon ja 

toiminnan järjestämiseen liittyvistä asioista hallintosäännössä. 

 

 Kuntalain 90 §:n mukaan kunnassa on oltava yksi hallintosääntö, joka 

sisältää määräykset hallinnon ja toiminnan järjestämiseen, päätöksenteko- 

ja hallintomenettelyyn sekä valtuuston toimintaan liittyvistä asioista. 

   

  Oripään kunnan hallintosääntöä on päivitetty viimeksi 1.8.2019. 

  Uusi hallintosääntö liitteenä. 

 

 

Ehdotus: Kunnanhallitus esittää, että kunnanvaltuusto hyväksyy Oripään kunnan 

hallintosäännön liitteen mukaisena. Hallintosääntö tulee voimaan 

x.x.2020. 

  

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Erityisopetussopimuksen päivittäminen  
 

Sivltk § 62/11.12.2019 Valmistelija: Mika Virtanen, sivistysjohtaja 

 

 

Loimaan kaupungin Hirvikosken yhtenäiskoulussa opiskelee mm. 

kehitysvammaisia lapsia ympäristökunnista. Oripäästä on viime vuosina 

koulua käynyt yksi tai kaksi lasta. Loimaan kaupungin ja 

palvelunostajakuntien sivistysjohtajat ovat päivittäneet sopimuksen (liite 

nro 2). Uudistukset koskevat paljolti käsitteistöä ja sisällöllisiä 

täsmennyksiä.  Uusi sopimus ei muuta nykyistä erityisopetuksen 

kustannustenjakoa Oripään ja Loimaan välillä.  

 

 

Ehdotus: Lautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle, että se hyväksyy päivitetyn 

erityisopetussopimuksen Oripään kunnan ja Loimaan kaupungin välillä 

alkaen 1.1.2020.  

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 

 

 

Lisätietoja:  Mika Virtanen, sivistysjohtaja, puh. 040 7726 459  

__________________________________________________  

 

Khall  7 § 

 

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan päivitetyn 

erityisopetussopimuksen Oripään kunnan ja Loimaan kaupungin välillä 

alkaen 1.1.2020. 

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Yleis- ja taloushallinnon käyttösuunnitelma ja kunnanhallituksen laskujen ja 

tositteiden hyväksyjät 
 

Khall  8 §  Valmistelija: Tarja Jumppanen  

 

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan16.12.2019 hyväksynyt hallituksen 

esityksen vuoden 2020 talousarvioksi.  

 

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy talousarvion mukaisen käyttösuunnitelman.  

 

Kunnanhallituksen laskujen ja tositteiden hyväksyjiksi hallitus nimeää 

kunnanjohtajan ja taloussihteerin, kummankin erikseen. 

Kirjanpidon tositteiden hyväksyjänä ja allekirjoittajana toimii 

taloussihteeri. 

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Pankkitilien käyttövaltuudet   
 

Khall  9 § Valmistelija: Tarja Jumppanen 

 

Kunnanhallitus myöntää käyttöoikeudet kunnan pankkitileihin. 

 

Tällä hetkellä olemassa olevat tilit: 

 

Yritystilit: 

Liedon Säästöpankki FI21 4309 1720 000 72 

Oripään osuuspankki FI20 5309 0220 0001 26 

Danske Bank Kuntatili FI68 8000 1700 4017 80 

 

Määräaikaistalletus: 

Liedon Säästöpankki FI51 4309 0050 0161 04 

Jatkuva tuottotili: 

OP FI76 5309 0260 9002 35 

 

 

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää antaa kunnanjohtaja Timo Tolppaselle 

tilinkäyttövaltuudet edellä mainittuihin tileihin 7.1.2020 alkaen. 

 

 Kunnanjohtajalle tulee käyttöön pankki- ja luottokortti Oripään kunnan 

Oripään Osuuspankin tilille FI20 5309 0220 0001 26.  

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Valtionosuudet vuodelle 2020 
 

Khall  10 §  Valmistelija: Tarja Jumppanen 

 

Valtiovarainministeriö on tehnyt päätöksen kunnan peruspalvelujen 

valtionosuudesta ja opetustoimen muusta rahoituksesta vuodelle 2020. 

Päätös ja maksuerittely liitteenä. 

 

 
 

 

 

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen vuoden 2020 maksettavat 

valtionosuudet. 

 

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 

  

VALTIONOSUUDET Päätös 2020 TA  2020

Kunnan peruspalvelujen valtionosuus 3 654 972 3 655 075 -103

siitä: Verotuloihin perustuva valtionosuudentasaus 1 042 180 1 040 698 1 482

Muut opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet -319 867 -275 937 -43 930

Veroperustemuutoksista johtuvien veromenetysten 0

korvaus 787 851 787 737 -44 033

Yhteensä 4 122 956 4 166 875

Kotikuntakorvaustulot 0 0 0

Kotikuntakorvausmenot -755 805 -758 050 2 245

Kotikuntakorvaukset netto -755 805 -758 050 2 245

Maksetaan 3 367 151 3 408 825 -41 674
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Tontin myynti 
 

Khall  136 § Khall  11 §  Valmistelija: Aki Vuorinen, rakennusmestari 

 

Tarmo Kankare on jättänyt 31.12.2019 tekniseen toimeen ostotarjouksen, 

jossa hän on ilmoittanut halukkuutensa ostaa asemakaavan mukaisen 

korttelin 72 tontin 5, osoitteessa Loimaantie 20. Kiinteistöltä on purettu 

vanha asuinrakennus, jonka jäljiltä kiinteistöllä on valmiina sähköliittymä 

ja viemäriliittymäsopimus. 

 

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 25.3.2019 § 6 päättänyt tonttien 

hinnaksi 1500 € vuonna 2019. 

 

 

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää ostotarjouksen hyväksymisestä liitteenä olevan 

kauppakirjan mukaisesti. 

 

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Kunnanviraston sisäilmaongelma 
 

Khall  136 § Khall  12 §  Valmistelija: Aki Vuorinen, rakennusmestari 

 

Insinööritoimisto Levola Oy on saanut kunnanviraston kosteus- ja 

sisäilmateknisen kuntotutkimuksen valmiiksi 2.12.2019. Tutkimuksen 

perusteella todettiin useita sisäilman laatuun ja työntekijöiden terveyteen 

vaikuttavia tekijöitä, joiden perusteella on ryhdyttävä laajamittaiseen 

hankesuunnitteluun. Hanketta varten on tarpeen perustaa 

rakennustoimikunta, joka koordinoi hanketta ja vastaa hankkeen 

suunnittelusta sekä toteutuksesta. 

 

Toimikunnan jäseneksi on työnkuvan tai luottamustoimen perusteella 

valittava rakennusmestari Aki Vuorinen ja työsuojelupäällikkö Irmeli 

Isotalo. 

 

 

Ehdotus: Kunnanhallitus valitsee korjaushanketta varten perustettavan 

rakennustoimikunnan. 

 

 

Päätös: Kunnanhallitus valitsee toimikuntaan Aki Vuorisen, Irmeli Isotalon, 

Tapio Pajulan, Sanna Kiertosen, Petri Torkin ja Mika Niemisen. 

Kunnanjohtajalla on osallistumisoikeus työryhmän kokouksiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Vuokrasopimuksen jatkaminen 
 

Khall  76 §/12.6.2017 Valmistelija: Pekka Paju, kunnanjohtaja 

 

 Ilmo Sukarin kuolinpesä on ilmoittanut haluavansa siirtää Oripään kunnan 

ja Ilmo Sukarin välisen Ketunhautaintien alueen vuokrasopimuksen Veli-

Matti Vuoriolle. 

 Vuokrasopimus on voimassa 31.12.2019 asti. Vuokralainen ei ilman 

kunnan suostumusta saa siirtää vuokraoikeutta toiselle. 

   

 

Ehdotus:  Kunnanhallitus suostuu vuokrasopimuksen siirtoon.  

 
   

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 

 

 

Khall  13 Valmistelija: Aki Vuorinen, rakennusmestari 

 

 Veli-Matti Vuorio on ilmoittanut haluavansa jatkaa Ketunhautaintien 

alueella sijaitsevasta tilasta, Pruukka Rn:o 4:146, 4200m2 suuruisen 

alueen vuokraamista Oripään kunnalta. Perusvuokra alueesta on ollut 

1200 euroa/vuosi. 

 Vuorio ehdottaa uudeksi vuokra-ajaksi 1.1.2020–31.12.2029. 

Vuokralainen ei ilman kunnan suostumusta saa siirtää vuokraoikeutta 

toiselle. 

 

 

Ehdotus:  Kunnanhallitus suostuu vuokrasopimuksen uusimiseen ja vuokra-ajan 

  pidentämiseen.  

 

Muutettu ehdotus:  Asian käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen. 

 
   

Päätös:  Muutettu ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Kunnanviraston pitäminen suljettuna 

 

Khall  14 §  Valmistelija: Tarja Jumppanen  

 

 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 22.5.2020 ja 6.–

26.7.2020. 

 
 Vuosilomat tulee keskittää sulkuaikoihin ja vain välttämättömät palvelut 

järjestetään sulkuaikana. 

 

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Kunnan kesätyöpaikat ja kesätyötuki yrityksille 
 

Khall  15 §  Valmistelija: Tarja Jumppanen 

 

 Haku kunnan kesätyöpaikkoihin on 30.4.2020 asti. Kesätyöpaikat on 

tarkoitettu 15–18 vuotiaille oripääläisille nuorille. Vapaa-aikatoimessa 

ikävaatimus leiriohjaajana toimimiselle on 16 vuotta. Ensisijalla ovat 

henkilöt, jotka aikaisemmin eivät ole olleet kunnan kesätöissä. Haettavia 

työpaikkoja on 12 kappaletta.  

 

Työskentelyaika on 4 viikkoa ja päivittäinen työaika 6 tuntia. Palkka 4 

viikon ajalta on 750 euroa.  

 

Työpaikkahakemukset käsitellään ja tarvittaessa arvotaan kunnan 

johtoryhmässä ja valituille ilmoitetaan 15.5.2020 mennessä. 

 

Työnantajille voidaan myöntää kesätyöpaikkatukea. Kesätyöpaikkatuen 

myöntämisen ehdot:  

- Työnantaja voi olla yritys, yhdistys tai yksityinen henkilö Oripäässä 

- Tuen piiriin kuuluvan nuoren tulee olla 15–25 vuotias opiskelija tai 

tämän vuoden keväällä koulunsa päättävä 

- Työntekijä ei voi olla työnantajan perheenjäsen 

- Työllistämisaika 2.5.–30.9. 

- Nuorta kohti enintään kaksi tukikuukautta, tuen määrä on puolet 

nuorelle maksettavasta palkasta, kuitenkin enintään 250 

euroa/nuori/tukikuukausi. Kunnalla on osoitettuna tuen maksamiseen 

vuosittain määräraha, jonka puitteissa tuet myönnetään 

- Tukea maksetaan enintään kuudeksi henkilötyökuukaudeksi yritystä 

kohden 

- Tuki maksetaan työnantajalle työsuhteen päättymisen jälkeen 

palkkaselvitystä vastaan 

- Tukea ei makseta nuoresta, joka on samaan aikaan työskennellyt 

kunnan palveluksessa tai toisessa tukipaikassa 

- Kesätyöpaikka ei saa olla maatalousyrittäjän vuosilomalain mukainen 

sijaispaikka 

 

 

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää kesätyöpaikoista ja kesätyötuesta yrityksille asian 

esittelytekstin mukaisesti. 

 

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Investointimäärärahan siirto 
 

Khall  16 § Valmistelija: Timo Tolppanen, kunnanjohtaja 

 

Oripään kunnanhallitus on 9.12.2019 § 156 ja Oripään valtuusto 

16.12.2019 § 35 hyväksynyt Oripään kunnan talousarvion vuodelle 2020 

ja taloussuunnitelman vuosille 2021–2022. Sen investointiosassa on 

päätetty investointi kohtaan Maa- ja vesialueet ja alakohtanaan 

Uimalammen laajennus menot 30.000 euroa ja tulot 30.000 euroa 

vuodelle 2020. Vuodelle 2021 Uimalammen laajennuksen 

investointimenot ovat 50.000 euroa ja vuodelle 2022 menot 50.000 euroa.  

 

Oripään kunta on 10.7.2017 Etelä-Suomen aluehallintovirastossa vireille 

panemassa ja myöhemmin täydentämässä hakemuksessa pyytänyt lupaa 

uimalammen laajentamiseen. Aluehallintovirasto on hylännyt 

hakemuksen päätöksellään 31.1.2019. Päätöksestä on tehty valitus Vaasan 

hallinto-oikeuteen, jossa asia on tullut vireille 4.3.2019 ja saadun 

selvityspyynnön mukaan saattaa olla, että päätös asiasta tulee marras-

joulukuussa 2020.  

Tästä syystä Uimalammen laajennus investointi tulee siirtymään vuodelle 

2021, mikäli päätös on kunnalle sen suuntainen. 

 

Oripään kunta tarvitsee toimivan asian- ja asiakirjahallinnan järjestelmän. 

Tällä voidaan vastata lakisääteisiin ja toiminnallisiin vaatimuksiin sekä 

toiminnan tarpeisiin. Toimiva asianhallinta on myös edellytys 

kansalaisten sähköisen asioinnin kehittämiselle. Oripään kunta on saanut 

asiaan liittyvän tarjouksen 28.11.2019. Tarjous on luottamuksellinen ja se 

esitellään kokouksessa.  

 

 

Ehdotus:  Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se tekee 

investointimäärärahan siirron kohdasta Uimalammen laajennus menot 

30.000 euroa uuteen investointiin Asian- ja asiakirjahallinta järjestelmä.   

 

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Hallintokuntien pöytäkirjat 

 

Khall  17 § Kuntalain 92. § mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, 

kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat 

ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on lain nojalla siirretty 

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 11.12.2019 

  Sosiaalilautakunta 12.12.2019 

   

   

Ehdotus:  Kunnanhallitus merkitsee edellä mainitut pöytäkirjat tietoonsa saatetuiksi 

ja toteaa, että niihin sisältyvät päätökset eivät anna aihetta enempiin 

toimenpiteisiin, muilta osin, mitä on jo käsitelty. 

  

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Kiinteistöluovutusilmoitukset 

 

Khall  18 §  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 aikana 

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  19 §  Tilinpäätöksen 2019 laadintaohje hallintokunnille 
 

OP Yrityspankki Oyj: 

Kuntatodistukset: 200 000 euroa 31.12.2019, 100 000 euroa 31.12.2019, 

200 000 euroa 9.1.2020 

   

  Valtiovarainministeriö: 

Päätös kuntien peruspalvelujen valtionosuuksien vuosien 2017–2019 

syrjäisyyslukujen ja -lisien oikaisemisesta 

 

  Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy: 

  Väliraportti nro 15-19-9296 

 

  BDO: 

  Kunnan vastuunalaisen tilintarkastajan nimeäminen 

   

  

Ehdotus: Ilmoitusasiat merkitään kunnanhallituksen tiedoksi. 

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin.  
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Pöytäkirjajäljennökset 
 

Khall  20 §  Varsinais-Suomen liitto: 

Maakuntahallituksen ja -valtuuston pöytäkirjat: Maakuntavaltuusto 

9.12.2019, Maakuntahallitus 16.12.2019; www.varsinais-suomi.fi 

   

VSSHP 

-esityslistat ja pöytäkirjat: Valtuusto 26.11.2019, hallitus 17.12.2019; 

http://vsshp.ktweb.fi 

     

  Varsinais-Suomen erityishuoltopiiri: 

Hallituksen ja valtuuston kokouspöytäkirjat: Hallitus 12.12.2019; 

http://www.kto-vs.fi 

   

Liedon kunta: 

Ympäristöterveyslautakunta 4.12.2019; http://ktweb.lieto.fi 

 

Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä: 

Yhtymävaltuusto 11.12.2019; www.novida.fi 

 

Marttilan kunta: 

Ote kunnanhallituksen kokouspöytäkirjasta koskien aluearkkitehdin 

työsuhdetta 

 

Turun kaupunki: 

Ote Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunnan pöytäkirjasta 19.12.2019 

liittyen vuoden 2020 talousarvioon ja vuosien 2020–2023 

taloussuunnitelmaan. 

 

   

Ehdotus:  Pöytäkirjajäljennökset merkitään kunnanhallituksen tiedoksi. 

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Kuntien digitalisaation edistäminen -yhteishanke 
 

Khall 21 § Valmistelija: Timo Tolppanen, kunnanjohtaja 

 

Varsinais-Suomen sote-johtajakokouksen pöytäkirjaan 11.9.2019 on 

kirjattu, että Varsinais-Suomen tavoitteena on kehittää mobiililaitteilla 

toimiva ja verkosta ladattava alustariippumaton palveluohjaus ja 

tuotantojärjestelmä -applikaatio, jota kuntalaiset voivat käyttää 

asioinneissaan. Palveluohjaukseen voidaan sisällyttää tekoälyä ja 

applikaatio ohjaa asiakkaan valintoja palveluissa sekä tukee 

kuntapalvelujen ammattilaisia asiakasohjauksessa ja oikean palvelun 

toimituksessa.  

Malli on otettavissa käyttöön sähköisiä älykkäitä palveluja hyödyntämällä 

kaikissa kuntapalveluissa, joissa toteutuu asiakaskohtaamisia. 

Asiakaspalvelujen siirtäminen osin etäpalveluihin ja asiakkaiden 

omapalveluun on tapa lisätä julkisten palvelujen tuottavuutta. 

Samanaikaisesti syksyllä 2019 valtiovarainministeriö julisti haettavaksi 

kuntien digitalisaation edistämisen valtionavustuksen, jota oli mahdollista 

hakea kunnan tiedolla johtamisen parantamiseen, datan hyödyntämiseen, 

sekä näihin liittyvän tietojohtamisen ja toimintaprosessien kehittämiseen. 

18.9.2019 kokoontunut Varsinais-Suomen kuntajohtajakokous linjasikin, 

että Varsinais-Suomen kuntien tulee hakea VM:n digitalisaation 

edistämisen valtionavustusta.  

Turun kaupunki valmisteli ja jätti alueen kuntien puolesta hakemuksen 

valtiovarainministeriölle. Hakemus hyväksyttiin: kokonaisbudjetti 

1.124.117,65 €, tästä kuntien omarahoitusosuus yht. 168.617,65 € ja 

valtionavustus 955.500 €. Hanke toteutetaan yhteistyössä Turun 

kaupungin ja muiden Varsinais-Suomen kuntien sekä Varsinais-Suomen 

sairaanhoitopiirin kanssa. Omarahoitusosuus voidaan jakaa kuntien 

kesken väestöperusteisesti, mutta omarahoitusosuudeksi hyväksytään 

myös tuntikirjanpitoon perustuvan työpanoksen käyttö.  

Omarahoitusosuuden ei tarvitse jakautua tasan kuntien kesken, vaan 

kunnat voivat keskenään sopia omarahoitusosuuden jakautumisesta. 

Hankkeen tulee olla toteutettu ja loppuraportointi tehtynä viimeistään 

30.11.2021. Varsinais-Suomen kuntajohtajakokous on käsitellyt asiaa 

viimeisimmässä kokouksessaan 14.1.2020 ja päättänyt pyytää kunnilta 

päätökset sitoutua hankkeen toteuttamiseen. Yhteinen linjaus on, että 

kuntien omarahoitusosuus pyritään kattamaan osoittamalla työhön 

mukana olevien kuntien ja kuntayhtymien henkilöstön työpanosta.  

Kunnat ja kuntayhtymät voivat keskenään sopia siitä, että kunnan 

laskennallinen, omarahoitusosuutta vastaava työpanos, osoitetaan 

jostakin toisesta mukana olevasta kunnasta/kuntayhtymästä. Vastausta 

pyydetään 14.2.2020 mennessä.  

 

 

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että Oripään kunta sitoutuu Kansalaisen 

palvelutarvearvioinnin ja -tuotannon prosessikonsolidointi ja 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

digitalisaatio -hankkeeseen yhteistyössä Turun kaupungin ja muiden 

Varsinais-Suomen kuntien sekä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin 

kanssa. Omarahoitusosuutta vastaava työpanos tulee Oripään kunnan 

henkilökunnan osallistumisesta hankkeen valmistelutyöhön. Mahdollinen 

loppuosa rahoituksesta maksetaan kuntien asukaslukujen mukaisessa 

suhteessa. 

 

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 


