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Kokousaika 24.2.2020 kello 18.00–18.47 

Kokouspaikka kunnantalo 

 

Läsnä      

   

  Anne-Mari Kaarto 

  Sanna Kiertonen, saapui klo 18.04 

  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, poistui klo 18.32  

  Tarja Jumppanen, pöytäkirjanpitäjä 

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja Päivi Kössi 

Pöytäkirjanpitäjä Tarja Jumppanen 

Asiat pykälät  22–31 sivut 

 

23–33 

Pöytäkirjan allekirjoitus 

ja varmennus 

 

 

Päivi Kössi  

puheenjohtaja 

 

 

Tarja Jumppanen 

pöytäkirjanpitäjä            

Pöytäkirja on tarkastettu Oripäässä 24.2.2020 

 

 

Matti Kulmanen 

 

 

 

Pertti Liinoja 

Pöytäkirja on pidetty ylei-

sesti nähtävänä 

 

Oripäässä 25.2.2020 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä 

 

 

 

Tarja Jumppanen 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

Khall  22 §  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  23 §  

 

Ehdotus:   Kunnanhallitus valitsee pöytäkirjantarkastajiksi vuorossa olevat: Sanna 

Kiertonen ja Matti Kulmanen. 

 

 

Päätös:  Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Matti Kulmanen ja Pertti Liinoja. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Valtuustoaloitteet 
 

Khall  24 § Valmistelija: Tarja Jumppanen 

 

 Oripään kunnan hallintosäännön 15. luvun 105 §:n mukaan 
kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen valtuustoryhmällä 

ja valtuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja 

hallintoa koskevissa asioissa. Aloite annetaan puheenjohtajalle. Aloite on 

sitä enempää käsittelemättä lähetettävä kunnanhallituksen 

valmisteltavaksi. Valtuusto voi päättää, että aloitteessa tarkoitetun asian 

valmistelusta käydään lähetekeskustelu. 

 

Kunnanhallituksen on vuosittain huhtikuun loppuun mennessä esitettävä 

valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle 

lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun 

mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin 

toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä 

aloitteista on käsitelty loppuun. 

 

 Vuoden 2019 aikana on tehty yksi valtuustoaloite.  

 

 

Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että vuoden 2019 aikana on tehty yksi 

valtuustoaloite, joka on loppuun käsitelty. Aloitteessa mainittu valtuuston 

talousseminaari on järjestetty 24.5.2019. Käsittelyssä ei ole aikaisempia 

keskeneräisiä valtuustoaloitteita. 

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Seutukunnallinen yhteistyösopimus etsivästä nuorisotyöstä 
 

Khall  25 §  Valmistelija: Tarja Jumppanen 

 

 Loimaan seutukunnan kunnat ovat vuonna 2008 hyväksyneet sopimuksen 

seutukunnallisen nuorisotoimen järjestämisestä. Kuntaliitoksen myötä 

Tarvasjoki on irtaantunut sopimuksesta vuoden 2016 alusta, Aura ja 

Pöytyä ovat irtisanoneet sopimuksen vuoden 2017 alusta. Sopimus jäi 

kuitenkin voimaan Oripään, Koski Tl:n Marttilan ja Loimaan kuntien 

kesken. Seutukunnallinen nuorisotoimi (hallinnointikunta Loimaa) on 

tuottanut nuorisotyöllisiä palveluita kunnille, niistä suurimpana on etsivän 

nuorisotyön järjestäminen kuntien alueella. 

  

Lounais-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt 9.1.2020 täydentämään 

etsivän nuorisotyön erityisavustushakemusta sopijakuntien kesken 

solmitulla etsivän nuorisotyön yhteistyösopimuksella. Yhteistyö-

sopimuspohja on muotoiltu AVI:n ohjeiden pohjalta sekä kiertänyt 

sopijakunnissa kommenttikierroksella.  

 Sopimus liitteenä. 

 

 

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy liitteen mukaisesti seutukunnallisen 

yhteistyösopimuksen etsivästä nuorisotyöstä.  

 

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Nuorten vaikuttajaryhmän osallisuuden lisääminen 
 

Sivltk § 7/29.1.2020 Valmistelija: Tiina Kuikka, ma. vapaa-aikaohjaaja  

 

Uusi kuntalaki vuodelta 2017:  

26 § 

Nuorisovaltuusto 

Nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi 

kunnanhallituksen on asetettava nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten 

vaikuttajaryhmä (nuorisovaltuusto) ja huolehdittava sen 

toimintaedellytyksistä. Nuorisovaltuusto voi olla useamman kunnan 

yhteinen. 

 

Nuorisovaltuustolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri 

toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja 

seurantaan asioissa, joilla on merkitystä kunnan asukkaiden hyvinvointiin, 

terveyteen, opiskeluun, elinympäristöön, asumiseen tai liikkumiseen sekä 

muissakin asioissa, joiden nuorisovaltuusto arvioi olevan lasten ja nuorten 

kannalta merkittäviä. Nuorisovaltuusto tulee ottaa mukaan lasten ja 

nuorten osallistumisen ja kuulemisen kehittämiseen kunnassa. 

 

Lasten ja nuorten osallistumisesta ja kuulemisesta säädetään nuorisolain 

(72/2006) 8 §:ssä: 

Nuorisolaki: 

8 § 

Nuorten osallistuminen ja kuuleminen 

Nuorille tulee järjestää mahdollisuus osallistua paikallista ja alueellista 

nuorisotyötä ja -politiikkaa koskevien asioiden käsittelyyn. Lisäksi nuoria 

on kuultava heitä koskevissa asioissa. 

 

Oripäässä Nuorten vaikuttajaryhmän jäsen kutsutaan vain 

sivistyslautakunnan kokouksiin. Hänellä ei ole kuitenkaan puhevaltaa. 

Nuoriso- ja kuntalain tarkoituksena on saada mahdollisimman laajasti 

nuorten mielipiteet esille. Heidän osallistumisensa kaikkien lautakuntien 

kokouksiin ja puhevalta heitä koskevissa asioissa olisi lain hengen 

mukaista.  

 

 

Ehdotus: Kuntalain ja nuorisolain perusteella on syytä parantaa nuorten kuulemista. 

Lautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle, että nuorten vaikuttajaryhmän 

toimintasääntö hyväksytään.  

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 

__________________________________________________  
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Khall  26 §  

 

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan nuorten vaikuttajaryhmän 

toimintasäännön. 

 

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Hallintokuntien pöytäkirjat 

 

Khall  27 § 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 29.1.2020 

  Tekninen lautakunta 6.2.2020 

  Sosiaalilautakunta 12.2.2020 

   

   

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  28 §  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  29 §  OP Yrityspankki Oyj: 

Kuntatodistukset: 100 000 euroa 27.1.2020, 200 000 euroa 6.2.2020  

   

  Liedon kunta: 

Ympäristöterveyslautakunta: Kuntien maksuosuudet vuosittain 

 

Kunnanjohtajan tilannekatsaus ajankohtaisista asioista 

 

   

Ehdotus: Ilmoitusasiat merkitään kunnanhallituksen tiedoksi. 

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin.  
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Pöytäkirjajäljennökset 
 

Khall  30 §  Varsinais-Suomen liitto: 

Maakuntahallituksen ja -valtuuston pöytäkirjat: Maakuntahallitus 

20.1.2020, tiedote 10.2.2020; www.varsinais-suomi.fi 

   

VSSHP 

-esityslistat ja pöytäkirjat: Hallitus 28.1.2020; http://vsshp.ktweb.fi 

       

  Liedon kunta: 

Ympäristöterveyslautakunta: 29.1.2020; http://ktweb.lieto.fi 

 

Loimaan kaupunki: Hyvinvointivaliokunta 28.1.2020; ote 

kaupunginhallituksen 27.1.2020 kokouspöytäkirjasta koskien etsivää 

nuorisotyötä; www.loimaa.fi 

 

Turun kaupunki: 

Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta 6.2.2020; 

http://ah.turku.fi/vsaluelk/2020/welcome.htm, sis. ympäristövahinkojen 

torjuntasuunnitelma 2020–2024 

 

   

Ehdotus:  Pöytäkirjajäljennökset merkitään kunnanhallituksen tiedoksi. 

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Kunnan ja kunnanjohtajan välinen johtajasopimus  
 

Khall  31 §  Valmistelija: Päivi Kössi, kunnanhallituksen puheenjohtaja 

 

Kuntalain (410/2015) mukaan kunnan ja kunnanjohtajan sekä 

kuntayhtymän ja kuntayhtymän johtavan viranhaltijan välillä on tehtävä 

johtajasopimus. 

Kuntajohtamisessa poliittisen ja ammatillisen johdon roolien, toimivallan 

ja vastuiden selkeyttäminen on tarpeellista. On tärkeää löytää omaan 

kuntaan sopiva johtamisen toimintatapa, pelisäännöt, jotka voidaan kirjata 

johtajasopimukseksi. Johtajasopimus on luonteeltaan kunnanjohtajan ja 

poliittisen johdon keskinäinen pelisääntöasiakirja. 

Johtajasopimuksen tarkoituksena on helpottaa ja tukea johtamistyötä, 

selkeyttää työnjakoa ja luoda keskinäistä luottamusta kunnanjohtajan ja 

poliittisen johdon välille. Johtajasopimus sisältää yleensä työn 

edellytyksiin (esim. toimivaltakysymykset), palvelussuhteen ehtoihin 

(esim. palkkaus), työn arviointiin ja mahdollisten ongelmatilanteiden 

ratkaisemiseen (esim. erokorvaus) liittyviä asioita. Johtajasopimus auttaa 

osaltaan parantamaan myös johtajien saatavuutta kilpailtaessa osaavasta 

henkilöstöstä. 

Valtuusto tai hallitus ei voi johtajasopimusta käsitellessään yksipuolisesti 

muuttaa sopimusehtoja, vaan muutoksista on neuvoteltava ja päästävä 

yksimielisyyteen kuntajohtajan kanssa. Tarvittaessa asia palautetaan 

valmisteltavaksi, jotta voidaan jatkaa sopimusneuvotteluja 

Johtajasopimus liitteineen tulee julkiseksi, kun se on allekirjoitettu. 

Esityslistan oheismateriaalina on 10.2.2020 pohjalta neuvoteltu 

(valtuuston- ja hallituksen puheenjohtaja sekä kunnanjohtaja) 

johtajasopimus.  

 

Pöytäkirjamerkintä: Timo Tolppanen poistui asian käsittelyn ajaksi. 

 

 

Ehdotus:  Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy Oripään 

kunnan ja kunnanjohtaja Timo Tolppasen välille laaditun 

johtajasopimuksen. 

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 

 


