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  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 

  Aki Vuorinen, asiantuntija, poistui klo 18.35 

  Tarja Jumppanen, pöytäkirjanpitäjä 

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja Päivi Kössi 

Pöytäkirjanpitäjä Tarja Jumppanen 

Asiat pykälät  42–53 sivut 

 

45–60 

Pöytäkirjan allekirjoitus 

ja varmennus 

 

 

Päivi Kössi  

puheenjohtaja 

 

 

Tarja Jumppanen 

pöytäkirjanpitäjä            

Pöytäkirja on tarkastettu Oripäässä 30.3.2020 

 

 

Anne-Mari Kaarto 

 

 

 

 

Sanna Kiertonen 

Pöytäkirja on pidetty ylei-

sesti nähtävänä 

 

Oripäässä 31.3.2020 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä 

 

 

 

Tarja Jumppanen 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

Khall  42 §  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  43 §  

 

Ehdotus:   Kunnanhallitus valitsee pöytäkirjantarkastajiksi vuorossa olevat: Anne-

Mari Kaarto ja Sanna Kiertonen  

 

 

Päätös:  Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anne-Mari Kaarto ja Sanna Kiertonen. 

 

 

Käsittelyjärjestyksen muuttaminen: 

 

Pykälä 48 käsiteltiin pykälän 45 jälkeen, pykälänumerointi säilyi 

esityslistan mukaisena.  
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Koronavirusepidemian aikaisten poikkeusolojen vaikutukset kunnan toimintaan 
 

Khall  44 §  Valmistelija: Timo Tolppanen, kunnanjohtaja 
 

 Hallitus on todennut 16.3.2020 yhteistoiminnassa tasavallan presidentin 

kanssa Suomen olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi ja 

antanut 17.3.2020 valmiuslain käyttöönotosta asetuksen eduskunnalle.  

 

Valmiuslain (1552/2011) tarkoituksena on poikkeusoloissa suojata 

väestöä sekä turvata sen toimeentulo, maan talouselämä, ylläpitää 

oikeusjärjestystä, perusoikeuksia ja ihmisoikeuksia sekä turvata 

valtakunnan alueellinen koskemattomuus ja itsenäisyys. Laissa 

määritellään valmiuslain mukaiset poikkeusolot, jollaiseksi katsotaan 

esimerkiksi vaikutuksiltaan erityisen vakaavaa suuronnettomuutta 

vastaava hyvin laajalle levinnyt tartuntatauti. 

 

Hallituksen linjausten mukaisesti Oripään kunnan toimintoja on 

keskeytetty. Nuorisotoiminta, liikuntahalli, kirjasto, kuntosali ja 

jäteasema ovat suljettu. Ala-asteen 4-6lk ovat siirtyneet etäopiskelun 

piiriin. Päiväkodit ja ala-asteen 1-3lk ovat olleet avoinna ja lapsien 

osallistumismäärä on niissä vaihdellut. Palvelukeskuksen ovet on suljettu.     

 

Oripään osalta kunnan henkilöstöön suurimmat poikkeustilan 

kuormittavuusvaikutukset ovat kotihoidolla ja palvelukeskuksen 

keittiöllä. Kirjaston muuttoa tehdään sulun aikana ja siten henkilökuntaa 

on siirtynyt avustamaan kirjastonjohtajaa.  

 

Poikkeusolojen takia ja muutoinkin on syytä turvata kunnan ruokahuollon 

toiminta. Ruokahuollon toimintavarmuuden vuoksi on laadittava erillinen 

suunnitelma. Palvelukeskuksen keittiön apuna on ollut poikkeusoloissa 

myös kunnanviraston henkilöstöä avustamassa kiireellisinä aikoina. 

Kunnanvirastolla toteutetaan poikkeusajalla mittava arkistointisiivous. 

 

Kunnan johtoryhmä seuraa henkilöstön riittävyyttä. Henkilöstö on 

aktiivisesti myös itse siirtynyt tekemään talkoohengessä toisia 

työtehtäviä, koska kyseisen tilanteen on aiheuttanut poikkeuksellisen 

ennalta arvaamaton tilanne. Lisäksi suositellaan ja on mahdollista pitää 

nyt ylityötunteja, talkoovapaita, vuosilomia ja lomarahan vaihtamista 

vapaaksi.  

 

Aloilla, joissa toiminta on keskeytetty eikä etätyötä ole mahdollista 

teettää, maksetaan työsopimuslain 2 luvun 12 § mukainen palkka. 

Henkilöt, jotka ovat estyneitä tekemästä työtään poikkeusolojen vuoksi, 

on oikeus saada palkkansa esteen ajalta, kuitenkin enintään 14 päivältä. 

Tämän jälkeen tulee harkittavaksi mahdollinen lomauttaminen. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Kunnallisesta yhteistoiminnasta annetun lain 15 §:n mukaan, jos kunnan 

viraston, laitoksen tai muun toimintayksikön toiminnan vaarantuminen tai 

muut erittäin painavat syyt, joita ei ole voinut ennakolta tietää, ovat 

yhteistoimintamenettelyn esteenä, voidaan 4 §:n 1 momentin 1 ja 4 

kohdassa sekä 7 §:ssä tarkoitetussa asiassa tehdä päätös ilman edeltävää 

yhteistoimintamenettelyä. Tätä kunnallisen yhteistoimintalain 15 §:ää 

voidaan tässä tilanteessa soveltaa.  

 

Oripään kunnassa ei ole pidetty yhteistoimintamenettelyjen mukaista 

neuvottelua työnantajan ja henkilöstön välillä. Tämä johtuu mm. siitä, että 

henkilöstölle on ollut osoittaa korvaavaa muuta työtä.  

 

Kunnan johtoryhmä seuraa tilannetta ja tarvittaessa olemme valmiudessa 

käynnistämään työnantajan puolesta yhteistoimintamenettelyt 

mahdollisten lomauttamisten toteuttamiseksi niiden henkilöiden osalta, 

jotka ovat estyneitä tekemästä työtään, etätyötä tai korvaavaa työtä 

poikkeusolojen vuoksi sen jälkeen, kun tämä 14 päivän oikeus 

palkanmaksuun päättyy. Mahdollinen lomauttaminen tapahtuisi 14 päivän 

jälkeen. 

 

Todettakoon, että kunnan www-sivuilla tiedotetaan kuntalaisille kunnan 

toiminnassa tapahtuvista muutoksista. Lisäksi Punainen Risti, seurakunta, 

apteekki, kauppias, terveysaseman hammaslääkäri ja pankki saavat 

muutoksista tietoa. Kolmas sektori on myös erinomaisesti aktivoitunut. 

Esim. Oripään eläkeläiset ovat laatimassa paperiversioinfon niille 

kuntalaisille, joilla ei ole tietokonetta tai muuten varmistetaan tiedon 

kulku poikkeusoloissa. Tässä infossa on tietoa mm. kunnan huoliluurista.  

 

 

Ehdotus:  Hallitus  

1) merkitsee asian tietoon saaduksi 

2) suosittelee lomarahan vaihtamista vapaaksi 

3) päättää, että ruokahuollon toimintavarmuuden turvaamiseksi laaditaan 

erillinen suunnitelma 

 

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Finsk Invest Oy:n tarjous 
 

Khall  34 §/16.3.2020 Valmistelijat: Timo Tolppanen, kunnanjohtaja ja Aki Vuorinen, 

rakennusmestari 

 

 Finsk Invest Oy:n Suomen edustaja otti yhteyttä 17.2.2020 sähköpostilla 

ja tällöin sovittiin yhteisestä neuvottelusta 25.2. Finsk Invest Oy:n ja 

Oripään kunnan (Kössi, Vuorinen ja Tolppanen) välillä.  

 

 Neuvottelujen lopputuloksena päädyttiin siihen, että Finsk Invest Oy laatii 

tarjouksen Oripäässä sijaitsevien kiinteistöjen osalta 561-404-1-32, 561-

404-1-33, 561-404-5-7 ja 561-404-5-35 sekä kaikki niillä sijaitsevat 

rakennukset ja rakennelmat. 

 

 Tarjous on saapunut 9.3.2020 ja se on voimassa 31.3.2020 asti. Tarjous 

on esityslistan oheismateriaalina. 

 

 Mikäli kunnanhallitus päättää hyväksyä Finsk Invest Oy:n tarjouksen, 

niin kiinteistöjen kauppaa koskeva kauppakirja allekirjoitetaan 

viimeistään 1.7.2020 ja kiinteistöjen omistus ja hallinta siirtyy kunnalle 

31.10.2020 jälkeen. 

 

 

Ehdotus:  Kunnanhallitus päättää siirtää asian seuraavaan kokoukseen 

lisäselvitysten vuoksi. 

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 

__________________________________________________  

 

Khall  45 § 

 Valmistelijat: Timo Tolppanen, kunnanjohtaja ja Aki Vuorinen, 

rakennusmestari 

 

 Rakennusmestari Aki Vuorinen on saanut hinta-arvion alueella 

sijaitsevien kiinteistöjen purkamisesta, joka esitellään kokouksessa.  

  

 On huomioitava, että kiinteistön purkamiseen ei ole määrärahoja vuoden 

2020 talousarviossa, vaan sen mahdollinen toteutus tulee vuoden 2021 

talousarvio käsittelyyn. 

 

 Kiinteistöjen purku kokonaisuudessaan ei ole välttämätöntä heti. Tosin on 

kunnan edun mukaista suorittaa joitain purkutöitä, esimerkiksi purkaa 

vuotava jätevesiliittymä. Hankintaa on pidettävä sijoituksena Oripään 

keskustan tulevaisuuteen keskeisenä paikkana ja on kunnan edun 

mukaista hankkia kiinteistöt nyt tarjottuun hintaan. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä Finsk Invest Oy tarjouksen. 

 

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Tilinpäätös 2019 
   

Khall  46 § Valmistelija: Timo Tolppanen, kunnanjohtaja 

 

 Kuntalain 113 §:n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on 

saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan vuoden 

kesäkuun loppuun mennessä. 

 

 Tilinpäätös muodostuu tuloslaskelmasta, taseesta ja niiden liitetiedoista 

sekä talousarvion toteutumisvertailusta ja toimintakertomuksesta.  

Kuntalain 114 §:ssä todetaan, että kunnan, joka tytäryhtiöineen 

muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä 

konsernitilinpäätös. Kuntayhtymän tilinpäätös yhdistellään jäsenkunnan 

konsernitilinpäätökseen. Kunnan, jolla ei ole tytäryhteisöjä, mutta joka on 

jäsen kuntayhtymässä tai liikelaitosyhtymässä, tulee sisällyttää 

tilinpäätökseensä konsernitilinpäätöstä vastaavat tiedot. 

 

 Vuosikate oli 446.757,03 euroa ja ylijäämää kirjattiin 19.603,76 euroa. 

Poistot olivat 442.290,12 euroa. Verotulot nousivat 17,5% ja 

valtionosuudet nousivat 3,7%. Lisäksi Oripään kunta sai haettuaan 

harkinnanvaraista valtionosuutta 190.000euroa. Pitkäaikainen lainamäärä 

oli vuoden lopussa 2.039.558 euroa ja lyhytaikainen 2.334.535,31 euroa, 

lainamäärä 3.291 euroa / asukas.  

 Vesihuoltolaitos sisältyy kunnan tilinpäätökseen, mutta se on oma 

taseyksikkönsä. 

  

Oripään kunnan taseessa on tilikauden tuloksen kirjaamisen jälkeen 

yhteensä 618.427,30 euroa kertynyttä alijäämää. 

 

Liite: Vuoden 2019 tilinpäätös 

 

Ehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle tilikauden 2019 käsittelystä 

seuraavaa:  

 

1) Ehdottaa, että tuloutetaan tehtyjä poistoeroja suunnitelman 

mukaan 15.136,92 euroa 

2) Ehdottaa, että tilikauden 2019 ylijäämä 19.603,76 euroa siirretään 

edellisten tilikausien alijäämään. 

 

Kunnanhallitus allekirjoittaa tilinpäätöksen ja jättää sen 

tilintarkastajan tarkastettavaksi.  

 

Kunnanhallitus saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan 

valmistelun jälkeen edelleen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi. 

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin.   
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Vahvistusilmoituskirje tilintarkastajalle 
 

Khall  47 §  Kunnanhallituksen kokouksessa käsitellään vahvistusilmoituskirje 

tilinpäätökseen 2019 liittyen. 
 

Vahvistusilmoituskirje liitteenä. 

 

 

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy vahvistusilmoituskirjeen ja päättää, että 

vahvistusilmoituskirjeen vuoden 2019 tilinpäätökseen liittyen 

allekirjoittavat kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja. 

  

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Kunnanviraston sisäilmaongelma 
 

Khall  12 §/27.1.2020 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. 

_________________________________________________ 

 

Khall  35 §/16.3.2020  Viraston sisäilmaongelmien korjausta ohjaamaan perustettu 

rakennustoimikunta on kokouksessaan 5.3.2020 käsitellyt 

rakennusmestarin tekemiä laskelmia ja saatuja tarjouksia osasuoritteista 

ongelmien korjaamiseksi kunnanvirastossa. 

 

  Rakennusmestari antaa selonteon kokouksessa rakennustoimikunnan 

toimista. Muistio viimeisimmästä kokouksesta on esityslistan 

oheismateriaalina. 

 

 

Ehdotus:  Hallitus käy asiasta keskustelua ja antaa omistajaohjauksesta vastaavan 

tahon suosituksen toimenpiteiden jatkosta. 

 

 

Päätös:  Asian selvittely jatkuu. Kunnanviraston henkilökunnalle etsitään 

väistötilat mahdollisimman pian. 

__________________________________________________  

 

Khall  48 §  Valmistelijat: Timo Tolppanen, kunnanjohtaja ja Aki Vuorinen, 

rakennusmestari 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

  Rakennusmestari Aki Vuorinen on selvittänyt siirrettävän 

moduulitoimiston vuokraa Adapteo Finland Oy:ltä. Näiden saaminen 

kunnan viraston henkilökunnan väistötiloiksi on mahdollista 1.5.2020 

alkaen, riippuen kunnan rakennuslupakäsittelyn nopeudesta, 

maarakennuksen ja liittymien valmiudesta. Itse rakentamiseen varataan 

noin viikkoa aikaa. Kuukausivuokra on 3 582 € / kk, minimivuokra-aika 

36 kuukautta. 

 

  Kunnanjohtaja Timo Tolppanen on puolestaan selvittänyt tilojen 

vuokraamista Oripään Osuuspankin tiloista. Tämän tilan kustannus on 

noin 900€/kk ja lisäksi vesi sekä sähkömaksu. Tila on kooltaan noin 

70m2+30m2. Näihin tiloihin siirtyisi (6) kunnan sosiaalitoimi (3), 

taloussihteeri ja kaksi toimistosihteeriä. 

 

  Tekninen toimi ja kunnanjohtaja (yhteensä 3 henkilöä) saavat tilat jo nyt 

vuokralla olevista tiloista (n. 50m2) kirjaston vierestä. 

 

 

Ehdotus:   Kunnanhallitus päättää, että 

 

1) se vuokraa Osuuspankin yläkerran kokoustilat n. 70m2+30m2, 

900€/kk (+ vesi ja sähkö), 4.5.2020 alkaen kunnanviraston 

henkilökunnan väistötiloiksi 

 

2) tekninen sihteeri, rakennusmestari ja kunnanjohtaja siirtyvät 

väistötiloihin n. 50m2 tiloihin kirjaston viereen 

 

3) nykyisen kunnanviraston kiinteistön osalta laaditaan oma suunnitelma 
 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Lausuntopyyntö pohjavesialueiden suojelusuunnitelmasta 
 

Khall  49 § Kosken Tl kunnan ympäristönsuojelulautakunta pyytää Oripään 

kunnanhallituksen lausuntoa Pöytyän, Auran, Kosken Tl ja Marttilan 

pohjavesialueiden suojelusuunnitelmasta. 

 

Suojelusuunnitelma on laadittu yhteisprojektina neljän kunnan 

pohjavesialueille ja lisäksi riskikartoitukset on päivitetty kuntien 

vedenhankinnassa olevalle pohjavesialueille, jotka sijaitsevat pääosin 

muiden kuntien alueella. Suunnitelma on laadittu 8 pohjavesialueelle ja 

päivitetty 5 pohjavesialueelle.  

 

Lain vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004) 10f § 

mukaan suojelusuunnitelmaa koskevasta ehdotuksesta on pyydettävä 

lausunto niiltä kunnilta, joita suojelusuunnitelma voi koskea. 

 

Lausunto pyydetään toimittamaan Kosken Tl kunnan 

ympäristönsuojelulautakunnalle 20.4.2020 mennessä. 

 

 

Ehdotus: Kunnanhallitus valtuuttaa Etelä-Satakunnan ympäristötoimiston 

laatimaan lausunnon ja toimittamaan sen määräaikaan mennessä Kosken 

Tl kunnan ympäristönsuojelulautakunnalle. 

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin.  
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman 

päivityksen hyväksyminen vuosille 2019–2020 
 

Khall 50 §  Valmistelija: Timo Tolppanen, kunnanjohtaja 

 

Vuonna 2011 voimaan tullut terveydenhuoltolaki (1326/2010, § 34) 

edellyttää, että samaan sairaanhoitopiiriin kuuluvat kunnat laativat 

terveydenhuollon järjestämissuunnitelman, joka perustuu alueen väestön 

terveysseurantatietoihin ja palvelutarpeeseen. Suunnitelmassa on 

sovittava kuntien yhteistyöstä, terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä 

koskevista tavoitteista ja vastuutahoista, terveydenhuollon palvelujen 

järjestämisestä, päivystys-, kuvantamis- ja lääkinnällisen kuntoutuksen 

palveluista sekä tarvittavasta yhteistyöstä perusterveydenhuollon, 

erikoissairaanhoidon, sosiaalihuollon, lasten päivähoidon, lääkehuollon ja 

muiden toimijoiden kesken.  

 

Suunnitelmasta on neuvoteltava sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kanssa. 

Suunnitelma tulee laatia valtuustokausittain ja se on hyväksyttävä 

sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä. Suunnitelman hyväksymisen 

edellytyksenä on, että kuntayhtymään kuuluvista jäsenkunnista vähintään 

kaksi kolmannesta sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet 

kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta. Vuoden 2018 

alusta lukien sulautettiin järjestämissuunnitelmaan liittyvä kehittämistyö 

kokonaisuudessaan osaksi Varsinais-Suomen sote- ja maakuntauudistusta 

valmistelleen muutosorganisaation työskentelyä ja 

järjestämissuunnitelman kehittämisrakenne purettiin.  

 

Osana Varsinais-Suomen sote- ja maakuntauudistuksen 

valmisteluorganisaatiota toiminut, kuntien sosiaali- ja terveysjohtajista 

sekä alueen sote-kuntayhtymien johtavista viranhaltijoista koostuva sote-

johtajakokous linjasi syksyllä 2018, että Varsinais-Suomen sosiaali- ja 

terveydenhuollon järjestämissuunnitelma päivitetään myös vuosille 

2019–2020. Sote-johtajakokous myös esitti, että päivitys valmistellaan 

muutosorganisaatiossa osana sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnallista 

suunnittelua. Nyt lausunnoille toimitettava päivitys pohjautuukin pääosin 

niille kehittämistarpeille, joita nousi esiin sote- ja maakunta-uudistuksen 

valmistelun yhteydessä. 

 

Järjestämissuunnitelmaan sisältyvässä kehittämistyössä keskitytään 

nimenomaisesti sellaisiin toimenpiteisiin, jotka edellyttävät sektori- ja 

organisaatiorajat ylittävää yhteistyötä. Suunnitelmassa ei lähtökohtaisesti 

oteta kantaa yksittäisen organisaation omaan, sisäiseen kehittämistyöhön 

vaan tavoitteena on edistää nimenomaisesti sektorirajat ylittävää 

palveluintegraatiota.  
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Järjestämissuunnitelman toimeenpanoa on tarkoitus toteuttaa tiiviissä 

yhteistyössä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin keväällä 2019 

käynnistetyn tuottavuusohjelman toteuttamisen kanssa.  

 

Järjestämissuunnitelman laadinnassa on lähtökohtana käytetty viittä 

periaatelinjausta:  

- Asiakas ennen organisaatiota 

- Varmistetaan oikea-aikainen palveluihin pääsy 

- Vahvistetaan ennaltaehkäiseviä ja peruspalveluja, jotka ovat vaikuttavia 

ja kustannustehokkaita 

- Uudistetaan palvelut digitaalisuus huomioiden 

 - Rahojen pitää riittää!  

 

Varsinais-Suomen kuntajohtajien kokouksessa 5.4.2019 päätettiin, että 

järjestämissuunnitelman päivitys viimeistellään niin, että se voidaan 

toimittaa lausunnolle kuntiin kevään 2019 aikana. Lausuntokierroksen 

jälkeen toimitetaan järjestämissuunnitelma päätöksentekoon kuntiin ja 

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriin alkusyksyllä 2019. Käytännön 

valmistelua koordinoi Varsinais-Suomen sote-johtajakokous. 

 

Oripään kunnan näkökulmasta terveyspalveluiden vaikuttavuuden ja 

kustannustehokkuuden aikaansaaminen on kuntatalouden kannalta 

välttämätöntä.  Sairaanhoitopiirin ja kuntien välistä yhteistyötä 

omistajaohjauksen osalta on tarvetta kehittää. Nykyisiin 

toimintakokonaisuuksiin on uskallettava tehdä muutoksia nopeallakin 

aikataululla. Mikäli aidosti puhutaan maakunnallisista palveluista, niin se 

tarkoittaa alueellisten erityispiirteiden huomioimista ja pienempien 

kuntien mukaan ottamista päätöksentekoon. 

 

  

Liite: Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon 

järjestämissuunnitelman päivitys vuosille 2019-2020 materiaali 

 

 

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy Varsinais-Suomen sosiaali- ja 

terveydenhuollon järjestämissuunnitelman päivityksen vuosille 2019-

2020 

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 

 

   

 

 

Tiedoksi:  Turun hyvinvointitoimiala  
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Hallintokuntien pöytäkirjat 

 

Khall  51 § 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 18.3.2020 

  Tekninen lautakunta 19.3.2020 

  Sosiaalilautakunta 25.3.2020 

   

   

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 

Ilmoitusasiat 
   

Khall  52 §  Turun Seudun Puhdistamo: 
  Osakaskuntien vastuut 

   

 

   

Ehdotus: Ilmoitusasiat merkitään kunnanhallituksen tiedoksi. 

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin.  
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Pöytäkirjajäljennökset 
 

Khall  53 §  Varsinais-Suomen liitto: 

Maakuntahallituksen ja -valtuuston pöytäkirjat: Maakuntahallitus 

23.3.2020; www.varsinais-suomi.fi 

 

  Turun kaupunki: 

V-S alpeltk pöytäkirja 5.3.2020 ja tilinpäätös; 

http://ah.turku.fi/vsaluelk/2020/welcome.htm 

 

   

Ehdotus:  Pöytäkirjajäljennökset merkitään kunnanhallituksen tiedoksi. 

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 

 


