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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

Khall  54 §  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  55 §  

 

Ehdotus:   Kunnanhallitus valitsee pöytäkirjantarkastajiksi vuorossa olevat: Matti 

Kulmanen ja Tapio Pajula.  

 

 

Päätös:  Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pertti Liinoja ja Tapio Pajula. 

 

 

Käsittelyjärjestyksen muuttaminen:  
  Pykälät 60–61 käsiteltiin ennen pykäliä 56–59, pöytäkirjan numerointi 

säilyi esityslistan mukaisena. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Oripään kunnan ympäristönsuojelumääräykset  
 

Tekn.ltk. § 51  Valmistelija: Jukka Reko, ympäristöpäällikkö 

22.8.2019 

Ympäristönsuojelulakia (527/2014) sovelletaan lähtökohtaisesti 

kaikkeen toimintaan, jonka päästöistä aiheutuu tai saattaa aiheutua 

ympäristön pilaantumista. Lakia sovelletaan myös toimintaan, jossa 

syntyy jätettä, sekä jätteen hyödyntämiseen tai käsittelyyn. 

Ympäristönsuojelulain lisäksi on muutakin lainsäädäntöä, joka koskee 

ympäristön pilaantumisen ehkäisemistä. Ympäristön pilaantumisen 

ehkäisemisestä on säädetty muun muassa terveydensuojelulaissa, 

maankäyttö- ja rakennuslaissa, kemikaalilaissa ja maa-aineslaissa. 

Ympäristölupapäätöksissä voidaan ympäristönsuojelulain nojalla 

tarvittaessa antaa tiukempiakin ympäristön pilaantumista koskevia 

lupamääräyksiä, kuin asetusten yksityiskohdat edellyttävät.  

 

Keskeinen asema ympäristönsuojelulain täytäntöönpanossa on 

ympäristönsuojelulain nojalla annettavilla asetuksilla ja valtioneuvoston 

päätöksillä. Lainsäädännön täydentämiseksi kunnilla on 

ympäristönsuojelulain 202 §:n nojalla mahdollisuus antaa 

ympäristönsuojelulain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia paikallisista 

olosuhteista johtuvia, kuntaa tai sen osaa koskevia yleisiä määräyksiä, 

jotka koskevat muuta kuin ympäristönsuojelulain nojalla luvanvaraista, 

ilmoitusvelvollista, rekisteröitävää tai koeluonteista toimintaa taikka 

puolustusvoimien toimintaa. Ympäristönsuojelumääräykset hyväksyy 

lopullisesti kunnanvaltuusto jokaisen kunnan osalta erikseen. 

 

Monissa kunnissa ja kaupungeissa on ympäristönsuojelumääräykset 

olleet voimassa jo 2010-luvun alkupuolelta lähtien. Oripään kunnassa 

kunnallisia ympäristönsuojelumääräyksiä ei vielä ole. Kuntien 

yhtenäisen toiminnan ja valvonnan helpottamisen kannalta Oripäänkin 

osalta olisi tarkoituksenmukaista päättää 

ympäristönsuojelumääräyksistä. Ympäristönsuojelumääräykset 

tarkentavat lainsäädännössä olevia määräyksiä ja helpottavat siten 

käytännön valvontatoimintaa. Myös ajankohtaisiin viemäriverkoston 

ulkopuolisten alueiden jätevesisäännöksiin voidaan 

ympäristönsuojelumääräyksillä antaa tarkennuksia mm. 

pohjavesialueiden ja jätevesien käsittelylaitteiden sijoittamisen osalta. 

 

Oripään ympäristönsuojelumääräysten valmistelu on yhtenä tehtävänä 

kuntien välisen sopimuksen luettelossa, jossa on määritelty Etelä-

Satakunnan ympäristötoimiston viranhaltijoiden Oripäähän kohdistuvia 

tehtäviä. Kun viranhaltijatyönä laadittu ehdotus 

ympäristönsuojelumääräyksistä on valmis, käsitellään asia uudelleen 

teknisessä lautakunnassa, jonka jälkeen asiasta kuulutetaan ja 

kuulemisen jälkeen tehdään esitys Oripään kunnanhallituksen ja –

valtuuston käsittelyä varten. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Ehdotus:  Tekninen lautakunta päättää, että viranhaltijat voivat aloittaa työn  

  ympäristönsuojelumääräysten laatimiseksi Oripäähän. Kun ehdotus 

  ympäristönsuojelumääräyksistä on valmis, tekninen lautakunta käsittelee 

  asian. Sen jälkeen kunta kuulee ja tiedottaa asiasta   

  ympäristönsuojelulain 203 §:n mukaisesti. Lautakunta käsittelee  

  kuulemisaineiston ja tekee lopullisen ehdotuksen asiasta Oripään  

  kunnanhallituksen ja -valtuuston päätöksentekoa varten.  

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin 

 

Lisätietoja:  Ympäristöpäällikkö Jukka Reko, puh 02 8328 322 

___________________________________________ 

 

Tekn.ltk. § 74 Valmistelija: Jukka Reko, ympäristöpäällikkö 

28.11.2019   

Ympäristönsuojelumääräyksistä on laadittu ehdotus (esityslistan liite), 

josta voidaan tiedottaa ympäristönsuojelulain 203 §:n mukaisesti. 

 

Lisätiedot: Ympäristöpäällikkö Jukka Reko, puh 044 3302 492 

 

Ehdotus: Tekninen lautakunta tiedottaa Oripään ympäristönsuojelumääräysten 

ehdotuksesta ja varaa asianosaisille mahdollisuuden tiedonsaantiin ja 

mielipiteen ilmaisuun kuuluttamalla asiasta siten, kuin kuuluttamisesta 

on erikseen päätetty. Lausunto ehdotuksesta pyydetään Varsinais-

Suomen ELY-keskukselta. 

  

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin 

 

Lisätietoja:  Ympäristöpäällikkö Jukka Reko, puh 02 8328 322 

_______________________________________________ 

 

Tekn.ltk. § 14/19.3.2020 Valmistelija: Jukka Reko, ympäristöpäällikkö  

 

Ympäristönsuojelumääräysten ehdotuksesta on ilmoitettu Loimaan 

lehdessä 17.12.2019 ja Auranmaan viikkolehdessä 17.12.2019 sekä 

kuulutettu Oripäässä 13.12.2019–31.1.2020. Mielipiteitä 

ympäristönsuojelumääräyksistä ei kuulutusaikana esityslistan 

valmistumisajankohtaan mennessä ole esitetty. Varsinais-Suomen ELY-

keskus on antanut lausunnon, joka on teknisenlautakunnan esityslistan 

liitteenä. 

Ympäristönsuojelumääräysten ehdotukseen on luonnosvaiheen jälkeen 

tehty seuraavat muutokset: 

- 4§:n ensimmäinen alaotsikko: ”Luokitellut 1- ja 2-luokan 

pohjavesialueet”-termi on muutettu muotoon ”1- ja 2-luokan 

pohjavesialueet”. 

- §8: ”ranta-alueelle” muutettu muotoon ”100 m etäisyydelle 

rannasta”. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

- 10§ lisätty: Betonijätteen palakoko saa vähäisessä 

hyödyntämisessä olla enintään 90 mm ja tiilijätteen 150 mm. 

- §18: Lisätty, että kielto ei koske metsänkorjuu- eikä 

metsänhoitotöitä. 

- §23: Lisätty, että pohjavesialueilla lietteestä valmistetun mullan 

tai lannoitevalmisteen käyttö on kielletty. 

 

Ehdotus: Tekninen lautakunta esittää Oripään kunnanhallitukselle, että 

kunnanhallitus osaltaan hyväksyy ympäristönsuojelumääräykset ja 

esittää ne edelleen Oripään kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. 

  

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin 

 

Lisätietoja:  Ympäristöpäällikkö Jukka Reko, puh 02 8328 322 

 

 

Pöytäkirjamerkintä: Jukka Reko poistui asian käsittelyn jälkeen klo 18.10 

____________________________________________ 

 
Khall  56 § 

 

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy ympäristönsuojelumääräykset (liitteenä) ja 

esittää ne edelleen Oripään kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. 

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin.  
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Kiinteistönluovutusilmoitukset 

 

Khall  57 §  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 

Vanhus -ja vammaisneuvoston asettaminen 

 

Sosltk § 14/25.3.2020  Valmistelija: sosiaalijohtaja Kati Rekola 

 

   Kuntalain 28 §:n mukaan kunnanhallituksen on asetettava 

vammaisneuvosto. Kuntalain mukaan vammaisneuvostolle on annettava 

mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, 

valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä vammaisten 

henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, 

asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka 

heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.  

 
Kuntalain 27 §:n mukaan ikääntyneen väestön osallistumis- ja 

vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on 

asetettava vanhusneuvosto.  Kunnanhallitus pyysi kokouksessaan 9.10.2017 

sosiaalilautakuntaa esittämään neljä järjestöjen ehdokasta ja oman 

edustajansa varajäsenineen vanhusneuvostoon ja päivittämään 

vanhusneuvoston toimintasäännön. Sosiaalilautakunta valitsi 16.11.2017 

vanhusneuvostoon yhteensä 4 varsinaista jäsentä. 

 

Monissa pienissä kunnissa on vammais- ja vanhusneuvostot yhdistetty 

yhdeksi vanhus- ja vammaisneuvostoksi. Oripään osalta on järkevää, että 

kunnassa toimii yksi vanhus- ja vammaisneuvosto. 

   

 

Ehdotus:  Sosiaalilautakunta päättää pyytää hallitusta asettamaan vammais- ja 

vanhusneuvoston korvaamaan nykyisen vanhusneuvoston. 

Sosiaalilautakunta pyytää hallitusta nimeämään jäsenet 

vammaisneuvoston osalta. Sosiaalilautakunta päivittää vanhusneuvoston 

toimintasäännön vanhus- ja vammaisneuvoston asettamisen jälkeen. 

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 

__________________________________________________  

 

Khall  58 § 

 

Ehdotus:  Kunnanhallitus asettaa vammais- ja vanhusneuvoston korvaamaan 

nykyisen vanhusneuvoston. Kunnanhallitus nimeää jäsenet 

vammaisneuvoston osalta. Sosiaalilautakunta päivittää vanhusneuvoston 

toimintasäännön vanhus- ja vammaisneuvoston asettamisen jälkeen. 

 

 

Päätös:  Kunnanhallitus asettaa vammais- ja vanhusneuvoston korvaamaan 

nykyisen vanhusneuvoston. Kunnanhallitus nimeää Anne Lintumaan 

vammaisneuvoston jäseneksi. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Yhteistyöorganisaation työnantajaa edustavien jäsenten nimeäminen 
 

Khall  59 § Valmistelija: Timo Tolppanen, kunnanjohtaja 

  

 Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa 

(449/2007) on perusta työnantajan ja henkilöstön välisen yhteistoiminnan 

järjestämisestä kunnissa ja kuntayhtymissä. Lain tarkoitus on työnantajan 

ja henkilöstön välisen yhteistoiminnan edistäminen, henkilöstön 

vaikutusmahdollisuuksien turvaaminen sekä kunnallisen 

palvelutuotannon tuloksellisuuden ja henkilöstön työelämän laadun 

edistäminen. 

 

 Jokaisessa kunnassa tulee olla yhteistoimintaelin, joka koostuu 

työnantajan ja henkilöstön edustajista. Työnantajan ja henkilöstöä 

edustavat lain 19 §:ssä tarkoitetut yhdistykset tai niiden rekisteröidyt 

paikalliset alayhdistykset nimeävät edustajansa yhteistoimintaelimeen. 

Kunnallisen työmarkkinalaitoksen kirjeen 7/2007 antaman ohjeen 

mukaan asian luoteen vuoksi yhteistoimintaelimen jäsenyys ei sovellu 

poliittisille luottamushenkilöille, jotka useissa tapauksissa joutuvat 

myöhemmin tekemään päätöksiä yhteistoimintaelimessä käsitellyistä 

asioista. Yhteistoimintaelimen toimikausi on neljä vuotta. Kuntasektorilla 

on yleinen käytäntö, että yhteistoiminta ja työsuojelun yhteistoiminta on 

käytännössä yhdistetty siten, että niillä on yhteinen yhteistoimintaelin.  

 

Yhteistoiminnassa käsiteltävät asiat ovat selvitetty lain 4 §:ssä. 

Yhteistoimintaelimessä käsitellään laajakantoiset ja henkilöstöä yleisesti 

koskevat asiat. 

 

 Yhteistyötoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, 

varapuheenjohtajan ja sihteerin. Puheenjohtaja valitaan vuorovuosin 

työnantajaa ja henkilöstöä edustavista jäsenistä. 

 

 Kunnanhallitus on 22.1.2018 § 8 nimennyt yhteistyötoimikuntaan 

viranhaltijat nimellä ja kunnanhallituksen edustajaksi Päivi Kössin ja 

hänen varajäsenekseen Tapio Pajulan. Yhteistyötoimikunnan sihteerinä 

toimii kunnan taloussihteeri. Toimikausi on 2018–2021.  

    

 

Ehdotus: Kunnanhallitus nimeää yhteistyötoimikuntaan toimikauden 2018–2021 

ajaksi kunnanjohtajan ja hänen varajäsenekseen sosiaalijohtajan. 

Kunnanhallituksen edustajana jatkaa Päivi Kössi ja hänen varajäsenenään 

Tapio Pajula.   

 

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Talouden toteuma 1–3kk/2020 
 

Khall  60 § Valmistelija: Timo Tolppanen, kunnanjohtaja 

 

Koronavirusepidemian arvioidaan vaikuttavan suoraan ja välillisesti 

Suomen talouden supistukseen vuonna 2020 noin 5 prosenttia. Tämä 

vaikuttaa suoraan kuntiin ja tästä syystä hallituksen tulee reagoida ja 

kohdistaa tukitoimet kuntien verotuloissa tapahtuviin muutoksiin. 

Kuntien lainamäärä/asukas kasvaa nykymenolla lähes jokaisessa 

kunnassa. Lainan saaminen investointiin on eri asia kuin sen saaminen 

koronavirusepidemiasta johtuvana laina-avustuksena.  

 

Hallitus esittää toisessa lisätalousarvioesityksessä ensi vaiheessa kunnille 

korvattavaksi verotuksen maksujärjestelyjen muutoksista väliaikaisesti 

aiheutuvia kunnallis-, yhteisö-, ja kiinteistöverotulojen viivästymisiä. 

Määrärahaa ehdotetaan lisättäväksi tälle vuodelle 547 miljoonaa euroa. 

Tämän lisäyksen takia ei kuitenkaan tule tehdä vähennyksiä kuntien 

valtionosuuksiin.  

 

Hallituksen mukaan koronakriisistä aiheutuvat lisäkustannukset 

korvataan suoraan sairaanhoitopiireille. Tällöin tämä lisäkustannus tulee 

näkyä selkeästi erillään olevana osuutena, eikä se saa kadota muihin 

menoihin. Lisäksi kuntien yhteisöveron jako-osuutta korotetaan 

määräaikaisesti vuodelle 2020. Samoin peruspalvelujen valtionosuutta 

korotetaan loppuvuoden osalta. Lisää rahaa osoitetaan myös 

harkinnanvaraisiin valtionosuuksiin. 

 

Hallitus on luvannut arvioida koronakriisin vaikutuksia kuntiin tulevissa 

lisätalousarvioissa ja elokuun budjettiriihessä. Ensi vuodelle suuntautuvat 

toimenpiteet tulevat käsittelyyn vuoden 2021 talousarvioprosessin 

yhteydessä. 

 

Todettakoon, että hallituksen 8.4.2020 kehysriihen linjauksissa luvattiin 

huomioida myös koronakriisin vaikutukset kriisikuntamenettelyyn ja 

kuntien alijäämän kattamisvelvollisuudet. 

 

Oripään kunnan talouden toteuma 1–3kk liite toimitetaan 

kunnanhallitukselle jälkilähetyksenä. Talouden toteumaa tarkastellaan 

kunnanhallituksen, sivistyslautakunnan, sosiaalilautakunnan ja teknisen 

lautakunnan tasolla. Lisäksi tarkastellaan verotulojen toteumaa. 

 

 

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee talouden toteuman 1–3/2020 tietoon saaduksi.  

 

 

Muutettu ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee talouden toteuman 1–3/2020 tietoon saaduksi. 

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle määräaikaisen 
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sosiaalityöntekijän viran perustamista. Kunnanhallitus esittää, että 

sosiaalilautakunta julistaa avoimeksi sosiaalityöntekijän määräaikaisen 

viran vuoden 2020 loppuun. 

 

 

Päätös:  Muutettu ehdotus hyväksyttiin.  
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Talouden sopeuttamisohjelma 
 

Khall  61 §  Valmistelija: Timo Tolppanen, kunnanjohtaja 

 

Kunnassa on hyväksytty Khall 12.8.2019 Talouden sopeuttamisohjelma. 

Lautakuntien esittelijöille ja sihteereille on 7.4.2020 lähetetty 

sopeuttamisohjelman osa, johon on pyydetty 15.4. klo 14 mennessä 

merkitsemään onko merkitty osio jo tuonut säästön tai miksi säästöä ei 

ole. Lisäksi on pyydetty arviota, kuinka vuosien 2021–2023 osalta säästöt 

toteutuvat.     

   

Vuoden 2019 tilinpäätöksen jälkeen on kunnan taseeseen kertynyttä 

alijäämää yhteensä 618.427,30 euroa. 

 

Lautakunnat tekevät jokainen 1–4kk talouden toteumaraportin ja ne 

käsitellään lautakuntien lisäksi kunnanhallituksessa ja mahdollisessa 

talousseminaarissa 6.6.2020. 

 

Talouden sopeuttamisohjelman toteuttamisesta tehdään koonti ja se 

toimitetaan jälkilähetyksenä esityslistan oheismateriaalina.   
 

 

Ehdotus:  Kunnanhallitus päättää merkitä sopeuttamisohjelman tässä vaiheessa 

tiedokseen.  

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 

  



 

ORIPÄÄN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu 

   

Kunnanhallitus 20.4.2020  72  

   

 

 

Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Pöytäkirjajäljennökset 
 

Khall  62 §  Varsinais-Suomen liitto: 

Maakuntahallituksen ja -valtuuston pöytäkirjat: www.varsinais-suomi.fi 

   

VSSHP 

-esityslistat ja pöytäkirjat: http://vsshp.ktweb.fi 

       

  Varsinais-Suomen erityishuoltopiiri: 

Hallituksen ja valtuuston kokouspöytäkirjat: http://www.kto-vs.fi 

   

  Liedon kunta: 

Ympäristöterveyslautakunta: 1.4.2020; http://ktweb.lieto.fi 

 

 

Ehdotus:  Pöytäkirjajäljennökset merkitään kunnanhallituksen tiedoksi. 

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Viranhaltijapäätökset 
 

Khall  63 §  Henkilöstöpäätökset: kunnanjohtaja 1-17 § 

 

Hankintapäätökset: - 

 

 

Ehdotus:  Kunnanhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedokseen. 

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Valtuuston 16.3.2020 kokouksen päätösten täytäntöönpano 
 

Khall  64 § Valmistelija: Tarja Jumppanen 

 

Valtuuston kokouksessa 16.3.2019 päätettiin seuraavat asiat: 

- Hallintosääntö 1.5.2020 alkaen 

- Investointimäärärahan siirto 

- Valtuustoaloitteet 

- Määrärahojen siirto 

- Kunnan ja kunnanjohtajan välinen johtajasopimus 

 

 

Ehdotus:  Kunnanhallitus toteaa, että valtuuston päätökset ovat syntyneet oikeassa 

  järjestyksessä ja päättää panna ne täytäntöön. 

 

 

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 

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. 

_________________________________________________  

 

Kvalt 7 §/16.3.2020  

 

Pöytäkirjamerkintä:  Timo Tolppanen poistui asian käsittelyn ajaksi. 

 

 

Ehdotus: Kunnanvaltuusto hyväksyy Oripään kunnan ja kunnanjohtaja Timo 

Tolppasen 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 

alkuperäistä ehdotusta 6 valtuutettua. 

 

 

Päätös:  Asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. 

__________________________________________________  

 

Khall  65 § Kunnanjohtaja on lähettänyt 6.4.2020 esityksen johtajasopimuksesta. 

Sopimukseen on lisätty liitteeksi Laki kunnallisesta viranhaltijasta 

304/2003 pykälät 35 ja 41 sekä Kuntalaista 410/2015 pykälä 43. 

Esityslistan oheismateriaalina johtajasopimus liitteineen. 

 

   

Ehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy Oripään 

kunnan ja kunnanjohtaja Timo Tolppasen välille laaditun 

johtajasopimuksen liitteineen.  

 

 

Pöytäkirjamerkintä: Timo Tolppanen poistui asian käsittelyn ajaksi. 

 

 

Muutettu ehdotus: Jäsen Liinoja ehdotti sopimukseen seuraavia muutoksia: Kohta 7: 

Virkasuhteen päättyessä yhteisellä sopimuksella maksetaan 

kunnanjohtajalle 8 kk palkkaa vastaava siirtymäkorvaus. Siirtymäkorvaus 

sisältää irtisanomisajan palkan  

Mikäli kunnanjohtajan virkasuhde halutaan päättää kuntalain 43 §:n, 

kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 35 §:n tai 41 §:n perusteella, 

voidaan yhteisellä sopimuksella sopia, että kunnanjohtaja irtisanoutuu itse 

edellä mainittua siirtymäkorvausta vastaan, poistetaan 41 §. Ehdotusta ei 

kannatettu. 

 

 

Päätös:  Alkuperäinen ehdotus hyväksyttiin. 

 


