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Kokousaika 16.3.2020 kello 19.00–19.20 

Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali  

Läsnä      
   

Kaarto, Anne-Mari   

Kalsi, Esa  

Kankare, Tarmo  

Kiertonen, Sanna  

Koivusaari, Miia  

Kulmanen, Matti   

Kössi, Päivi      

Liinoja, Pertti  

Markula, Pekka  

Nieminen, Mika   

Pajula, Tapio  

Rouhiainen, Hannele, pj.  

Salama, Maarit, 1. vpj.  

Suisto, Marko, 2. vpj  

Tuomisto, Ilkka   

Tuusa-Oksanen, Päivi  

Vainionmaa, Reijo  

 

Tolppanen, Timo, kunnanjohtaja, poistui § 7 käsittelyn ajaksi 

Jumppanen, Tarja, pöytäkirjanpitäjä  

    

 

Puheenjohtaja Hannele Rouhiainen 

Pöytäkirjanpitäjä Tarja Jumppanen 

Asiat pykälät  1–7 sivut   1–9 

Pöytäkirjan allekirjoitus ja 

varmennus 

 

 

Hannele Rouhiainen 

puheenjohtaja 

 

 

Tarja Jumppanen 

pöytäkirjanpitäjä 

Pöytäkirja on tarkastettu Oripäässä 16.3.2020 

 

 

 

Marko Suisto                                      

 

 

 

 

Ilkka Tuomisto 

Pöytäkirja on pidetty ylei-

sesti nähtävänä 

Oripäässä 17.3.2020 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä 

 

 

 

Tarja Jumppanen 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

Kvalt 1 §  Hallintosäännön 80 §:n mukaan suoritetaan nimenhuuto. 

 

Kokouskutsu on lähetetty valtuutetuille 11.3.2020. Kokouskuulutus on 

julkaistu kunnan ilmoitustaululla ja verkkosivuilla 11.3.2020 ja Loimaan 

lehdessä ja Auranmaan Viikkolehdessä. 

 

Valtuusto on päätösvaltainen, kun 2/3 valtuutettujen koko lukumäärästä 

on saapuvilla. 

 

 

Ehdotus:  Todetaan kunnanvaltuuston kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

 

 

Päätös:  Todettiin kunnanvaltuuston kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

   

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan tarkastaminen 
 

Kvalt 2 § Hallintosäännön mukaan valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja sovitaan 

tarkastusajasta. 

 

 

Ehdotus: Pöytäkirjantarkastus suoritetaan 16.3.2020. Valitaan kaksi pöytäkirjantar-

kastajaa.  

 

 

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marko Suisto ja Ilkka Tuomisto. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

 

Hallintosääntö 1.5.2020 alkaen 
 

Khall  6 §/27.1.2020 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 henkilöstö-

organisaation rakenteesta sekä toimielimistä, toimivallasta ja tehtävistä eri 

toimielinten ja toimijoiden kesken sekä muista hallinnon ja toiminnan jär-

jestämiseen liittyvistä asioista hallintosäännössä. 

 

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

sältää 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 

1.5.2020. 

  

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 

__________________________________________________  

 

Kvalt 3 § Hallintosääntöön on tehty seuraavat muutokset (alleviivatut): § 11 sivu 

12, § 23 sivut 18 ja 19 ja § 27 sivu 24. 

 

 § 11 

 Kunnan johtoryhmään kuuluvat kunnanjohtaja, sosiaalijohtaja, sivistys-

johtaja, rakennusmestari ja taloussihteeri. Johtoryhmän puheenjohtajana 

ja koollekutsujana toimii kunnanjohtaja. Johtoryhmän kokouksesta laadi-

taan muistio. 

 

 § 23 

 Varhaiskasvatuksen vastuuhenkilö 
s.18 

Varhaiskasvatuksen vastuuhenkilö vastaa varhaiskasvatuksesta ja esiope-

tuksesta. Hänen tehtävänään on johtaa, ohjata ja valvoa varhaiskasvatuk-

sen opetus- ja kasvatustyötä sekä suorittaa hänelle erikseen  

s.19 

määrätyt hallinto-, taloudenhoito- ja opetustehtävät.  Varhaiskasvatuksen 

vastuuhenkilö toimii koko varhaiskasvatuksen lähiesimiehenä. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

 

 

§ 27 

16. Asukkaiden valinnasta ja vuokrasopimusten tekemisestä kunnan 

omistuksessa oleviin vuokra-asuntoihin palvelutaloa ja vanhusten ri-

vitaloja lukuun ottamatta 

17. Asuinhuoneistojen vuokrasopimusten irtisanomisesta ja purkamisesta  

18. Vesihuoltolaitoksen liittymis- ja käyttösopimusten hyväksymisestä 

     

   

Ehdotus: Kunnanvaltuusto hyväksyy Oripään kunnan hallintosäännön liitteen mu-

kaisena. Hallintosääntö tulee voimaan 1.5.2020. 

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin.  
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

 

Investointimäärärahan siirto 
 

Khall  16 §/27.1.2020 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 pää-

tetty investointi kohtaan Maa- ja vesialueet ja alakohtanaan Uimalammen 

laajennus menot 30.000 euroa ja tulot 30.000 euroa vuodelle 2020. Vuo-

delle 2021 Uimalammen laajennuksen investointimenot ovat 50.000 eu-

roa 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 hakemuk-

sen 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 kansalais-

ten sähköisen asioinnin kehittämiselle. Oripään kunta on saanut asiaan 

liittyvän tarjouksen 28.11.2019. Tarjous on luottamuksellinen ja se esitel-

lään kokouksessa.  

 

 

Ehdotus:  Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se tekee investointimäärä-

rahan siirron kohdasta Uimalammen laajennus menot 30.000 euroa uuteen 

investointiin Asian- ja asiakirjahallinta järjestelmä.   

 

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 

__________________________________________________  

 

Kvalt 4 § 

 

Ehdotus: Kunnanvaltuusto hyväksyy kunnanhallituksen esityksen investointimää-

rärahan siirrosta kohdasta Uimalammen laajennus menot 30.000 euroa 

uuteen investointiin Asian- ja asiakirjahallinta järjestelmä. 

 

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

 

Valtuustoaloitteet 
 

Khall  24 §/24.2.2020 Valmistelija: Tarja Jumppanen 

 

 Oripään kunnan hallintosäännön 15. luvun 105 §:n mukaan kokouskut-

sussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen valtuustoryhmällä ja valtuu-

tetulla 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 käy-

dään lähetekeskustelu. 

 

Kunnanhallituksen on vuosittain huhtikuun loppuun mennessä esitettävä 

valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähe-

tetyistä 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 kä-

sitelty 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. 

__________________________________________________  

  

Kvalt 5 § 

 

Ehdotus: Kunnanvaltuusto hyväksyy kunnanhallituksen selvityksen valtuustoaloit-

teiden käsittelystä. 

 

 

Päätös :  Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

 

Määrärahojen siirto 
 

Khall  37 §/16.3.2020 Valmistelija: Timo Tolppanen, kunnanjohtaja 

 

Vuoden 2020 talousarvioon oli varattu Tekniseen toimeen ja kustannus-

paikkaan 004163 Viljonkulman liikekiinteistö toimintakuluihin vuokrat 

tili 4820 yhteensä 47.000€.  

 

Kirjaston siirtyessä Viljonkulman liikekiinteistöön tulee kirjaston kustan-

nuspaikalle 003410 osoittaa edellä mainitusta summasta 38.500€ tilille 

vuokrat 4820. 

 

Teknisen toimen kustannuspaikalta 00416 Viljonkulman liikekiinteistö 

poistetaan toimintatuotoista tililtä 3420 muiden rakennusten vuokrat 

30.000€, koska kiinteistöön ei ainakaan tässä vaiheessa tule kunnan ali-

vuokralaista.  

 

     

Ehdotus:  Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että 

  

Kp 004613 tililtä 4820 siirretään 38.500€ kp 003410 tilille vuokrat 4820 

ja 

Kp 004613 tililtä 3420 poistetaan toimintatuottoa 30.000€      

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin.  

__________________________________________________  

 

Kvalt 6 § 

 

Ehdotus: Kunnanvaltuusto hyväksyy kunnanhallituksen esityksen. 

 

 

Päätös :  Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

 

Kunnan ja kunnanjohtajan välinen johtajasopimus  
 

Khall  31 §/24.2.2020 Valmistelija: Päivi Kössi, kunnanhallituksen puheenjohtaja 

 

Kuntalain (410/2015) mukaan kunnan ja kunnanjohtajan sekä kuntayhty-

män ja kuntayhtymän johtavan viranhaltijan välillä on tehtävä johtajaso-

pimus. 

Kuntajohtamisessa poliittisen ja ammatillisen johdon roolien, toimivallan 

ja vastuiden selkeyttäminen on tarpeellista. On tärkeää löytää omaan kun-

taan sopiva johtamisen toimintatapa, pelisäännöt, jotka voidaan kirjata 

johtajasopimukseksi. Johtajasopimus on luonteeltaan kunnanjohtajan ja 

poliittisen johdon keskinäinen pelisääntöasiakirja. 

Johtajasopimuksen tarkoituksena on helpottaa ja tukea johtamistyötä, sel-

keyttää työnjakoa ja luoda keskinäistä luottamusta kunnanjohtajan ja po-

liittisen 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 yk-

simielisyyteen kuntajohtajan kanssa. Tarvittaessa asia palautetaan valmis-

teltavaksi, jotta voidaan jatkaa sopimusneuvotteluja 

Johtajasopimus liitteineen tulee julkiseksi, kun se on allekirjoitettu. Esi-

tyslistan 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 kun-

nan ja kunnanjohtaja Timo Tolppasen välille laaditun johtajasopimuksen. 

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 

_________________________________________________  

 

Kvalt 7 §  

 

Pöytäkirjamerkintä:  Timo Tolppanen poistui asian käsittelyn ajaksi. 

 

 

Ehdotus: Kunnanvaltuusto hyväksyy Oripään kunnan ja kunnanjohtaja Timo Tolp-

pasen välille laaditun johtajasopimuksen. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

 

Asian käsittely: Valtuutettu Liinoja ehdotti asian palauttamista uudelleen valmisteluun. 

Valtuutettu Kulmanen kannatti Liinojan ehdotusta. Suoritettiin äänestys. 

Äänestyksen tuloksena Liinojan esitystä kannatti 10 valtuutettua ja alku-

peräistä ehdotusta 6 valtuutettua. 

 

 

Päätös:  Asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. 

 

 


