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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 

Jumppanen, Tarja, pöytäkirjanpitäjä  

    

 

Puheenjohtaja Hannele Rouhiainen 

Pöytäkirjanpitäjä Tarja Jumppanen 

Asiat pykälät  14–18 sivut   21–27 

Pöytäkirjan allekirjoitus ja 

varmennus 

 

 

Hannele Rouhiainen 

puheenjohtaja 

 

 

Tarja Jumppanen 

pöytäkirjanpitäjä 

Pöytäkirja on tarkastettu Oripäässä 15.6.2020 

 

 

 

Esa Kalsi 

 

 

 

 

Sanna Kiertonen 

Pöytäkirja on pidetty ylei-

sesti nähtävänä 

Oripäässä 16.6.2020 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä 

 

 

 

Tarja Jumppanen 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

Kvalt 14 §  Hallintosäännön 80 §:n mukaan suoritetaan nimenhuuto. 

 

Kokouskutsu on lähetetty valtuutetuille 10.6.2020. Kokouskuulutus on 

julkaistu kunnan ilmoitustaululla ja verkkosivuilla 10.6.2020 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 15 § Hallintosäännön mukaan valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja sovitaan 

tarkastusajasta. 

 

 

Ehdotus: Pöytäkirjantarkastus suoritetaan 15.6.2020. Valitaan kaksi pöytäkirjantar-

kastajaa, vuorossa Esa Kalsi ja Tarmo Kankare. 

 

 

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Esa Kalsi ja Sanna Kiertonen. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

 

Oripään kunnan taloushallinnan ohjelma 
 

Khall  69 §/18.5.2020 Valmistelijat: kunnanjohtaja Timo Tolppanen ja taloussihteeri Irmeli Iso-

talo 

 

Oripään kunnassa on käytössä Pro Economica taloushallinnan ohjelma. 

Tämä ohjelman tuki päättyy viimeistään kesällä 2020.  

 

Vuoden 2020 talousarvioon ei ole varattu taloushallinnan ohjelman päivi-

tystä 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 talouden-

säästöllä.  

 

 

Ehdotus:  Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Oripään kuntaan hankitaan päivi-

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

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

  

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 

__________________________________________________  

 

Kvalt 16 §   

 

Ehdotus: Kunnanvaltuusto päättää, että Oripään kuntaan hankitaan päivitetty ta-

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

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

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

 

Arviointikertomus vuodelta 2019 
 

Tarkltk 5 §/20.5.2020 Kuntalain mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston pää-

tettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, 

ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset tavoitteet ja taloudelliset ta-

voitteet toteutuneet. 

 Valtuusto asettaa kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet hyväk-

syessään kuntalain mukaisesti talousarvion ja -suunnitelman.  Hallituksen 

tehtävänä on johtaa kunnan hallintoa. Hallituksen on toimintakertomuk-

sessa esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudel-

listen tavoitteiden saavuttamisesta. 

Toimintakertomuksen, tilinpäätösasiakirjojen, tilivelvollisten viranomais-

ten antamien selvitysten, päätöksenteon ja muulla tavoin tapahtuneen toi-

minnan seuraamisen perusteella tarkastuslautakunta esittää valtuustolle 

arvionsa siitä, ovatko sen asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoit-

teet toteutuneet. 

 

Tarkastuslautakunta raportoi valtuustolle arviointityönsä tuloksista arvi-

ointikertomuksessa. Arviointikertomus on erillinen ja itsenäinen asiakirja, 

jolla lautakunta osoittaa suorittaneensa lakisääteisen arviointitehtävänsä. 

 

Luonnos arviointikertomukseksi vuodelta 2019 on esityslistan liitteenä.  

 

Ehdotus: Tarkastuslautakunta allekirjoittaa vuoden 2019 arviointikertomuksen ja 

esittää sen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi.   

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin.   

__________________________________________________  

 

Kvalt 17 §  

 

Ehdotus: Kunnanvaltuusto merkitsee arviointikertomuksen tiedoksi.  

 

 

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 kesä-

kuun loppuun mennessä. 

 

 Tilinpäätös muodostuu tuloslaskelmasta, taseesta ja niiden liitetiedoista 

sekä talousarvion toteutumisvertailusta ja toimintakertomuksesta.  Kunta-

lain 114 §:ssä todetaan, että kunnan, joka tytäryhtiöineen muodostaa kun-

takonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpää-

tös. Kuntayhtymän tilinpäätös yhdistellään jäsenkunnan konsernitilinpää-

tökseen. Kunnan, jolla ei ole tytäryhteisöjä, mutta joka on jäsen kuntayh-

tymässä tai liikelaitosyhtymässä, tulee sisällyttää tilinpäätökseensä kon-

sernitilinpäätöstä 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 valtionosuu-

det nousivat 3,7%. Lisäksi Oripään kunta sai haettuaan harkinnanvaraista 

valtionosuutta 190.000 euroa. Pitkäaikainen lainamäärä oli vuoden lo-

pussa 2.039.558 euroa ja lyhytaikainen 2.334.535,31 euroa, lainamäärä 

3.291 euroa / asukas.  

 Vesihuoltolaitos sisältyy kunnan tilinpäätökseen, mutta se on oma taseyk-

sikkönsä. 

  

Oripään kunnan taseessa on tilikauden tuloksen kirjaamisen jälkeen yh-

teensä 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 mu-

kaan 15.136,92 euroa 

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

edellisten tilikausien alijäämään. 

 

Kunnanhallitus allekirjoittaa tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkasta-

jan tarkastettavaksi.  

 

Kunnanhallitus saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmiste-

lun jälkeen edelleen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi.  

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin.        
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

 

Khall  71 §/18.5.2020 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 tilinpäätök-

set, vesihuoltolaitoksen tuloslaskelma ja tase 

 

 

Ehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle tilikauden 2019 käsittelystä 

seuraavaa:  

 

1) Ehdottaa, että tuloutetaan tehtyjä poistoeroja suunnitelman mu-

kaan 15.136,92 euroa 

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

edellisten tilikausien alijäämään. 

 

Kunnanhallitus allekirjoittaa tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkasta-

jan tarkastettavaksi.  

 

Kunnanhallitus saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmiste-

lun jälkeen edelleen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi.  

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 

__________________________________________________  

 

Kvalt 18 § 

 

Tarkastuslautakunta on 20.5.2020 käsitellyt Oripään kunnan tilinpäätök-

sen vuodelta 2019.  

 

Tilintarkastaja on tilintarkastuskertomuksessaan ehdottanut seuraavaa: 

Esitämme tilinpäätöksen hyväksymistä. Esitämme vastuuvapauden 

myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltamme tilikaudelta edellyttäen, 

että valtuusto hyväksyy tarkastuksen tuloksina mainitut talousarviopoik-

keamat. 

 

Tilintarkastuskertomuksessa todetaan, että vuoden 2019 talousarvion si-

tovien määrärahojen ylityksiä tai tuloarvioiden alituksia on tapahtunut 

eräiden tehtäväalueiden kohdalla. Seuraavat poikkeamat on katsottava 

olennaisiksi: Sosiaalilautakunta (terveydenhuolto ja sosiaalipalvelut), 

määrärahan ylitykset ja tuloarvion alitus yhteensä 320.924,68 euroa.  

 

Hyväksymällä tarkastuslautakunnan ehdotuksen, eli tilintarkastuksen- ja 

arviointikertomuksen ja tilinpäätöksen valtuusto samalla hyväksyy sosi-
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

 

aalilautakunnan määrärahojen poikkeamat, jotka ovat näin tietoon saa-

tettu. Lisäksi valtuusto muistuttaa, että määrärahoissa tapahtuvat poik-

keamat tulee käsitellä niiden ilmentyessä.   

 

Ehdotus:  

  Tarkastuslautakunta ehdottaa valtuustolle, että se 

  

1. merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedoksi 

 

2. hyväksyy vuoden 2019 tilinpäätöksen ja myöntää kunnan hallintoa ja 

taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville 

viranhaltijoille vastuuvapauden tilikaudelta1.1.–31.12.2019. 

   

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 


