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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

Khall  66 §  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 kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Pöytäkirjan tarkastaminen 
 

Khall  67 §  

 

Ehdotus:   Kunnanhallitus valitsee pöytäkirjantarkastajiksi vuorossa olevat: Anne-

Mari Kaarto ja Sanna Kiertonen 

 

 

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

nimikirjaimet 

Asiakirjanhallintajärjestelmän hankinta 
 

Khall  68 § Valmistelija Timo Tolppanen, kunnanjohtaja 

 

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 sai asiaan 

liittyvän tarjouksen 28.11.2019 ja se esiteltiin 27.1.2020 

kunnanhallituksen kokouksessa.  

 

Investointimäärärahan siirto on käsitelty kunnanhallituksessa 27.1.2020 § 

16 ja kunnanvaltuustossa 16.3. § 4.  

 

Kunnanjohtaja on pyytänyt asiassa vertailevan tarjouksen. Tarjous on 

lähetetty 14.4.2020 ja yritys järjesti esityksen järjestelmästä Teams-

palaverin muodossa 17.4.2020.  

 

Luottamuksellinen tarjous esitellään kunnanhallitukselle.  

 

 

Ehdotus:  Kunnanhallitus päättää, että se hyväksyy 8.4.2020 päivätyn Triplan Oy:n 

tarjouksen. 

 

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 

  



 

ORIPÄÄN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu 

   

Kunnanhallitus 18.5.2020  81  

   

 

 

Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Oripään kunnan taloushallinnan ohjelma 
 

Khall  69 § Valmistelijat: kunnanjohtaja Timo Tolppanen ja taloussihteeri Irmeli 

Isotalo 

 

Oripään kunnassa on käytössä Pro Economica taloushallinnan ohjelma. 

Tämä ohjelman tuki päättyy viimeistään kesällä 2020.  

 

Vuoden 2020 talousarvioon ei ole varattu taloushallinnan ohjelman 

päivitystä varten määrärahaa. Päivitetyn ohjelman käyttöönottohinta 

3.465,00 € (alv 0%) kertamaksu, sekä käyttöönottotöiden kustannus 

14.201,00 € (alv 0%) ylläpitomaksu.  

Oripään kunnan investointimäärärahan raja on 10.000 euroa. 

 

Kuluneen vuoden 4kk toteuman perusteella ei voida vielä päätellä, että 

ohjelman hinta voidaan kattaa jollakin muulla hallinnollisella 

taloudensäästöllä.  

 

 

Ehdotus:  Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Oripään kuntaan hankitaan 

päivitetty taloushallinnan ohjelma, jonka kustannus on 17.666 € (alv 0 %). 

 Käyttötalouskustannuksiin lisäystä 828,00 € /v (alv 0 %). 

  

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Kunnanhallituksen talouden toteuma 1–4 kk/2020 
 

Khall  70 § Valmistelija: kunnanjohtaja Timo Tolppanen 

 

Oripään kunnanhallituksen talouden toteuma 4kk osalta on 12.5.2020 

tilanteen mukainen. Vertailuprosentti 4kk osalta on 33,33%. 

Toimintatuotot ovat toteutuneet 1%, tähän liittyy työterveyshuollosta 

liittyvät tulot, jotka tuloutetaan Kelan hakemuksesta tilikauden päätyttyä. 

Toimintakulut ovat toteutuneet 36,8%. 

 

Hallintotoimiston toimintakulut ovat toteutuneet 33,9% mukaisesti. Tässä 

poikkeamaa talousarviosta on 4kk osalta eläkekuluissa (40%).  

 

Hallinnon osalta maaseututoimen ja kunnanvaltuuston toimintakulut ovat 

hieman yli 10%. Aluearkkitehti on juuri valittu Marttilan kunnassa ja siksi 

maankäytön suunnittelumenoja ei ole toistaiseksi lainkaan. ATK-kulut 

ovat toteutuneet 48,2% mukaisesti. Tämä selittyy koronanepidemian 

vuoksi rakennetuista etäyhteyksistä. Joukkoliikenteen ja avustusten osalta 

ei vielä suoritteita.  

 

Varsinais-Suomen Jokivarsikumppaneiden osalta on maksettu sovittu 

maksu ja toivotaan toiminnan lähtevän vauhdikkaasti käyntiin.     

 

Sivistyslautakunta, sosiaalilautakunta ja tekninen lautakunta käsittelevät 

viikolla 22 talouden toteumaa 4kk osalta. Talousseminaarissa jaetaan 

valtuutetuille koko kunnan talouden toteuma 4kk osalta.   

 

 

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee kunnanhallituksen talouden toteuman 1–

4/2020 tietoon saaduksi.  

 

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Tilinpäätös 2019 
   

Khall  46 §/30.3.2020 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 

Khall  71 § Valmistelija: Irmeli Isotalo, taloussihteeri 

 

 Tilinpäätökseen on tehty seuraavat lisäykset: (liitteenä)  

- sivu 7, kohta 1.1.5, arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä 

- sivu 69, liitetiedot kohta 38, vuokravastuut 

- sivut 71 ja 72, liitetiedot, muiden eriytettyjen yksiköiden 

tilinpäätökset, vesihuoltolaitoksen tuloslaskelma ja tase 

 

 

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 

Valtuuston 27.4.2020 kokouksen päätösten täytäntöönpano 
 

Khall  72 § Valmistelija: Tarja Jumppanen 

 

Valtuuston kokouksessa 27.4.2020 päätettiin seuraavat asiat: 

- Kunnan ja kunnanjohtajan välinen johtajasopimus 

- Oripään kunnan ympäristönsuojelumääräykset 

- Talouden toteuma 1–3kk/2020 

 

 

Ehdotus: Kunnanhallitus toteaa, että valtuuston päätökset ovat syntyneet oikeassa 

järjestyksessä ja päättää panna ne täytäntöön. 

 

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.   
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Hallintokuntien pöytäkirjat 

 

Khall  73 § 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: 

 

  Sosiaalilautakunta 28.4.2020 

   

   

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  74 §  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, 

kaupat 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 

Pöytäkirjajäljennökset 
 

Khall  75 §  Varsinais-Suomen liitto: 

Maakuntahallituksen ja -valtuuston pöytäkirjat: Maakuntahallitus 

20.4.2020, 11.5.2020; www.varsinais-suomi.fi 

   

VSSHP 

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

       

  Varsinais-Suomen erityishuoltopiiri: 

Hallituksen ja valtuuston kokouspöytäkirjat: Hallitus 16.4.2020, Hallitus 

7.5.2020; http://www.kto-vs.fi 

  

 Loimaan kaupunki: Hyvinvointivaliokunta 21.4.2020; www.loimaa.fi 

 

Turun kaupunki: 

V-S aluepelastusltk 23.4.2020; 

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

 

Pöytyän kunta:  

Ote kunnanhallituksen kokouspöytäkirjasta koskien Aurajoen 

maisematien esiselvityshanketta matkailutiestatuksen saamiseksi 

 

   

Ehdotus: Pöytäkirjajäljennökset merkitään kunnanhallituksen tiedoksi. 

 

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Muut asiat 
 

Khall  76 § Keskustelua aiheista: Skeittiramppi, tonttikampanja, sopimusten 

tarkistuttaminen asiantuntijoilla, tutustuminen Riihikosken 

yhtenäiskouluun, kysely kuntalaisille, keittiöiden tilanne.  

 

   

 


