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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

Khall  110 §  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  111 §  

 

Ehdotus:   Kunnanhallitus valitsee pöytäkirjantarkastajiksi vuorossa olevat: Pertti 

Liinoja ja Mika Nieminen 

 

 

Päätös:  Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pertti Liinoja ja Pekka Markula. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Ruokapalveluselvitys 

 

24.8.2020 

Khall 102§ Logistiikka 

 

Kilpailutukset huomioiden tulee aina selvittää lähiruuan käyttömahdolli-

suus elintarvikehankinnoissa. 

 

Koulun tiloihin tulee suunnitella ruokahissi ja kulkuväylät ajoneuvoille. 

Lähipäiväkodit noutavat jatkossa itse ruuan koulun keittiöstä. Kotihoidon 

jakelua varten suunnitellaan koululle omat tilat ja tulevaisuudessa kotihoi-

don aterioita voidaan myydä maakunnan sote-asiakkaille.   

Rakennusmestari, sivistysjohtaja, ruokahuollon esimies ja kunnanjohtaja 

ovat tutustuneet alustavasti koulun keittiön muutostöihin 30.7.2020.  

 

 

Ehdotus:   Kunnanhallitus päättää, että 

  

1) Koulun keittiö säilytetään kunnan omana valmistuskeittiönä. 

2) Koulun keittiön muutostyöt suunnitellaan 2020/10–2021/2 ja toteutus 

2021/6–8  

3) Palvelutalon keittiö muuttuu jakelukeittiöksi vuoden 2022 lopussa. Ko-

tihoidon ateriapalvelun ruokatuotanto jatkuu vuoden 2022 alussa kou-

lun keittiössä. 

______________________________________________ 

 

Khall  112 § Valmistelija: Aki Vuorinen, rakennusmestari 

 

Koulun tiloihin suunnitellun tavarahissin arvioitu kokonaiskustannus on 

25.000 €. 

 

 Suunnitellusta ratkaisusta on keskusteltu ruokapalvelun esimiehen Lasse 

Kuuselan kanssa ja on suunniteltu ratkaisu, jossa koulun ruokalan käytä-

vän eteläiseen päähän, ulkopuolelle, tehtävään syvennykseen asennetaan 

avohissi. Käynti hissiin kulkisi sisätiloista ulkoseinään asennettavan oven 

kautta. Hissi itsessään on katettu, sekä seinät kahdelta sivulta ummessa. 

Käynti hissiin kulkisi pihalta lukittavan kalterioven kautta, jotta vältytään 

hissin vandalisoimiselta. 

 

 Keittiön käytävän porrasaskelmaan asennetaan rullakon/pyörätuolin vaa-

timukset täyttävä luiska. 

  

   

Ehdotus:  Kunnanhallitus merkitsee kustannusarvion ja suunnitelman tiedokseen.  

  

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Skeittipuiston rakentaminen 
 

Sivltk § 51/2.9.2020 Valmistelija: Tiina Kuikka ma. vapaa-aikaohjaaja  

 

 Skeittipuiston rakentamista on mietitty pitkään Oripäässä. Nyt kun vanha 

Osuuskaupan kiinteistö tulee kunnan omistukseen marraskuussa, voisi 

sille alueelle tehdä nuorison toiveita vastaavan paikan. Suunnittelu alkaisi 

vasta, kun paikka on kunnan omistuksessa. Paikan tulisi sopia niin skeit-

taajille kuin scoottaajillekin, koska nuoret harrastavat molempia lajeja. 

 

  Skeittipuistossa pitäisi olla ramppi, reili, hyppyri, pyramidi, half pipe ja 

  valli. Näiden pohjalta pyydettiin hinta-arviota erilaisista materiaaleista 

  tehdyistä skeittipuistoista.  

 

  Finture: valmispakettiratkaisu, jonka sisältöön ei voi vaikuttaa.  

  Kuumasinkitystä teräksestä tehdyt perusrungot ja laminoitu säänkestävä 

  vaneri noin 39 000 €. 

 

 Skeittibetoni: suunnittelu ja rakentaminen valittuun paikkaan, mahdolli-

nen vanhan kiinteistön perustusten hyväksikäyttö, rakentaminen beto-

nista. Pohjatyöt eivät kuulu hintaan. Valintojen mukaan 50 000 € - 

100 000 €. 

 

  Rujoskateparks: suunnittelu ja rakentaminen valittuun paikkaan,  

  materiaalit vaikuttavat hintaan. Materiaaleina: betoni, confalt ja asfaltti. 

  Pohjatyöt eivät kuulu hintaan. Valintojen mukaan 50 000 € - 80 000 €. 

 

Skeittipuiston rakentamiseen haetaan avustuksia Aluehallintovirastolta 

sekä muilta tahoilta. 

 

Ehdotus: Asia siirretään kunnanhallituksen käsittelyyn. 

 

Pöytäkirjamerkintä: Suvi Ollilainen saapui pykälän käsittelyn aikana klo 18.10. 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 

 

Lisätietoja:  ma. vapaa-aikaohjaaja Tiina Kuikka 040 1977 293 

__________________________________________________   

 

Khall  113 §  Valmistelija: Timo Tolppanen, kunnanjohtaja 

 

Vanhan Osuusliikkeen kiinteistöstä tehdään kauppakirjat marraskuussa 

2020. Alue on Oripään keskeisellä paikalla ja on suunniteltava tarkoin, 

kuinka ks. alue on parhaiten käytössä. Skeittipuiston rakentaminen käsi-

tellään vuoden 2021 talousarvion investointiosiossa.  
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää pyytää rakennustoimikunnalta lausunnon Vanhan 

Osuusliikkeen kiinteistöalueen kehittämisestä. Lausunnossa pyydetään 

esittämään myös kustannusarvioita eri vaihtoehdoista.  

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Päätöksenteko siirtymisestä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin 
 

Sivltk § 53/2.9.2020 Valmistelija: Mika Virtanen, sivistysjohtaja  

 

Keväällä 2020 siirryttiin Suomessa suurimmaksi osaksi etäopetukseen ko-

ronaviruksen vuoksi. Eduskunta on nyt hyväksynyt väliaikaiset muutokset 

perusopetuslakiin. Tarkoituksena on ehkäistä koronaviruksen leviämistä, 

lieventää siitä koituvia haittoja, turvata opetuksen turvallinen järjestämi-

nen ja varmistaa oppilaan oikeus saada opetusta. Laki on voimassa 1.8.-

31.12.2020. Opetus järjestetään syyslukukaudella lähtökohtaisesti lä-

hiopetuksena, eli päätös siirtymisestä muuhun kuin lähiopetukseen täytyy 

tehdä vain välttämättömistä syistä ja niin lyhytaikaisesti kuin mahdollista. 

Päätös tehdään yhteistyössä tartuntatautiviranomaisen kanssa. 

Poikkeukselliset opetusjärjestelyt voisivat olla esim. vuorottelevat lähi- ja 

etäopetusjaksot. Poikkeukselliset opetusjärjestelyt voivat koskea yhtä tai 

useampaa opetusryhmää kerrallaan.  Poikkeukselliset opetusjärjestelyt ei-

vät voi koskea esiopetuksessa olevia, vuosiluokkia 1-3 tai erityisessä tu-

essa olevia oppilaita. 

 

Päätöksen poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisestä tekee ope-

tuksen järjestäjä eli Oripään kunta alakoulun osalta.  

 

Kunnassa on päätettävä mikä on päättävä toimielin tässä asiassa.  

 

 

Ehdotus: Lautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle, että päättävä toimielin päätettä-

essä siirtymisestä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin on sivistyslauta-

kunta. 

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 

 

Lisätietoja:  Mika Virtanen, sivistysjohtaja 

__________________________________________________  

 

Khall  114 § 

 

Ehdotus:  Kunnanhallitus hyväksyy sivistyslautakunnan ehdotuksen. 

 

 

Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi sivistyslautakunnan ehdotuksen. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Esiopettajana ja varhaiskasvatuksen vastuuhenkilön varahenkilönä toimivan 

varhaiskasvatuksen opettajan erilliset tva-korvaukset  
 

Sivltk § 54/2.9.2020 Valmistelija: Mika Virtanen, sivistysjohtaja  

 

KVTES:n työnimikkeet koskien varhaiskasvatuksen henkilöstön palk-

kausta muuttuivat 1.5.2018 alkaen. Vastaavan lastentarhanopettajan hin-

noittelutunnus poistui, jolloin jäljelle työehtosopimukseen jäi pienempi-

palkkainen hitu varhaiskasvatuksen opettaja ja toisaalta korkeampipalk-

kainen hitu 05VKA020 johto- ja esimiestehtävät. 

Oripään kunnanhallitus päätti kokouksessaan (4.11.2019 § 131) seuraa-

vaa: ”Vastaavan varhaiskasvatuksen opettajan virka muutetaan varhais-

kasvatuksen opettajan viraksi 1.1.2020 alkaen. Varhaiskasvatuksen vas-

tuuhenkilöä sijaistaa esiopetuksesta vastaava varhaiskasvatuksen opettaja. 

Tehtävästä maksetaan erillinen TVA korvaus, joka päätetään myöhem-

min. Tehtävänkuvaukset laaditaan uudelleen.” 

 

Virkaa hoitaneen peruspalkka oli 1.8.2020 yleiskorotuksen jälkeen 

2 515,06 € ja 8 %: n kokemuslisineen 2 716,26 €. Nyt virkaa määräaikai-

sesti hoitavan palkka on työehtosopimuksen mukainen varhaiskasvatuk-

sen opettajan tehtäväkohtainen palkka ilman kokemuslisiä 2 396,01 €. 

 

Kunnanjohtaja, sivistysjohtaja ja varhaiskasvatuksen vastuuhenkilö tutus-

tuivat yhdessä päivitettyihin tehtäväkuvauksiin heinäkuussa 2020 ja poh-

tivat korvauksen määrää. Myös virkaa hoitanutta on kuultu liittyen tva-

korvauksen suuruuteen. 

 

Ehdotus:  Lautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle: 

 

1. Esiopettajana ja varhaiskasvatuksen vastuuhenkilön varahenkilönä toi-

miva varhaiskasvatuksen opettaja saa erillistä tva-korvausta 75 €/kk esi-

opettajuudesta + 125 €/ varahenkilönä toimimisesta. 

 

2. Virkaa hoitaneelle maksetaan nämä korvaukset 1.5.2018-5.8.2020. 

 

Muutettu  

päätösehdotus: 1. Esiopettajana ja varhaiskasvatuksen vastuuhenkilön varahenkilönä toi-

miva varhaiskasvatuksen opettaja saa erillistä tva-korvausta 75 €/kk esi-

opettajuudesta + 125 €/ varahenkilönä toimimisesta. 

 

2. Virkaa hoitaneelle maksetaan nämä korvaukset 1.1.2020-5.8.2020. 

 

Päätös:  Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin. 

 

Lisätietoja:  Mika Virtanen, sivistysjohtaja 

__________________________________________________  

Khall  115 §  Valmistelija: Timo Tolppanen, kunnanjohtaja 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

 

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy sivistyslautakunnan muutetun päätösehdotuk-

sen.   

 

Pöytäkirjamerkintä:  Mika Nieminen poistui asian käsittelyn ajaksi. 

 

 

Muutettu ehdotus: Asia palautetaan sivistyslautakunnalle uudelleen valmisteluun. 

 

 

Päätös:  Muutettu ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Laomäentien teräsrumpusilta 
 

Tekn.ltk. § 34/20.8.2020 Valmistelija: Rakennusmestari Aki Vuorinen 

 

Aurajoen ylittävä teräsrumpusilta Laomäentiellä vaatii uudelleenrakenta-

misen. Sillan kaksi teräsrumpua ovat ruostuneet rikki, jonka vuoksi sillan 

kantavuus on heikentynyt ja tie on jo rumpujen päältä vajonnut. Vaarana 

on koko siltarakenteen romahtaminen. 

 

Sillan uusimisen kustannusarvio on noin 90 000 €, perustuen vastaavan-

laisten projektien kokonaisurakkahintoihin. Hinta-arvion lisäksi tulee 

vielä tiealueen asfaltointi, johon on 2020 investoinneissa varattuna mää-

räraha.  

 

Ehdotus: Lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että vuoden 2020 talousarvion in-

vestointiosaan anotaan 90 000 € Laomäentien teräsrumpusillan uusimi-

seen. 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin 

 

Lisätietoja:   Rakennusmestari Aki Vuorinen, 0447625310 

__________________________________________________  

 

Khall  116 §  Valmistelija: kunnanjohtaja Timo Tolppanen 

 

Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle 90.000 €:n lisämäärärahan talousarvi-

oon Laomäentien teräsrumpusillan uusimiseksi. 

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin.   

  



 

ORIPÄÄN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu 

   

Kunnanhallitus 14.9.2020  151  

   

 

 

Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Lausunto sote-uudistuksen lakiluonnoksista 
 

Sosltk § 46/3.9.2020 Valmistelija: kunnanjohtaja Timo Tolppanen 

 

Sote-uudistusta koskevat lakiluonnokset lähetettiin lausunnoille 

15.6.2020. Lausuntoaika päättyy 25.9.2020. Lausunnot annetaan sähköi-

sesti lausuntopalvelu.fi –sivustolle. Varsinais-Suomen soten vapaaehtoi-

sen valmistelun nimissä on kunnille ja kuntayhtymille laadittu lausunto-

luonnos, jota kukin organisaatio voi halutessaan hyödyntää omassa val-

mistelussaan. Lausuntoluonnos on esityslistan liitteenä (liite nro 1). 

Oripään kunnan lausunto:  

Oripään kunta pitää tärkeänä, että pienenkin kunnan ääni ja tarpeet kuu-

luvat jatkossa paremmin sote-palveluja järjestettäessä. Järjestämisvastuu 

on myös kuulemisvastuu ja neuvotteluvastuu. Nykyinen malli ei kohtele 

kuntalaisia tasapuolisesti.  

Oripään kunta esittää, että alueellisen demokratian turvaamiseksi tulee 

kunnalla olla vähintään yksi paikka maakunnan sote-hallinnossa. 

Niin sanotusta siirtymäkaudesta Oripään kunta toteaa, että sote-maakunta 

ja kunta tekevät toimitilojen hallinnasta vuokrasopimuksen siten, että se 

on voimassa vähintään kuusi vuotta esitetyn kolmen vuoden sijasta. Sote-

maakunnalla on optio yhteen lisävuoteen tulisi kirjata kahteen vuoteen. 

Lisäksi vuokratason tulee olla realistinen ja maakunnan on tehtävä kiin-

teistöihin tarvittavia investointivarauksia. 

Kunnilta maakunnille siirtyvä irtainomaisuus tulee arvioida taloudellisesti 

ja niiden kunnon osalta, sekä tehdä selkeä listaus. Mahdollisen irtaimen 

rikkoutumisen tai siirron osalta tulee sopia erikseen. 

Oripään kunta pyytää, että sote-uudistuksessa varmistetaan pelastustoi-

men ja sosiaali- ja terveystoimen synergia ensihoitopalveluissa. Pelastus-

toimen rooli ensihoitopalveluissa tulee säätää tarkemmin, mukaan lukien 

ensivastepalvelut. 

Lisäksi Oripään kunta lausuu, että nykyiset kaikki sote-ohjelmat tulee 

saattaa nopeammalla aikataululla maakunnassa saman ohjelmatoimittajan 

alaisuuteen ja lopetetaan kuntien kuppaaminen erilaisilla ohjelmapäivi-

tyksillä.  

 

 

Ehdotus:  Sosiaalilautakunta  

1) antaa oheisen lausunnon sote-uudistuksen lakiluonnoksesta ja 

2) esittää sen kunnanhallitukselle osaltaan hyväksyttäväksi  

 

 

Päätös:  1) Ehdotus hyväksyttiin.  

3) Ehdotus hyväksyttiin. 

__________________________________________________  
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Khall  117 §  Valmistelija: kunnanjohtaja Timo Tolppanen 

 

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy sosiaalilautakunnan esittämän lausunnon Ori-

pään kunnan lausunnoksi.  

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Sopimus sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöstä Loimaan ja Oripään välillä  
 

Sosltk § 48/3.9.2020 valmistelija: kunnanjohtaja Timo Tolppanen 

 

Ensimmäinen asiaa liittyvä sopimus on allekirjoitettu vuonna 2008 ja so-

pimus on päivitetty siten, että nykyinen sopimus on voimassa 1.1.2017 

alkaen. Sopimus tulee irtisanoa kuusi (6) kuukautta ennen toimintavuoden 

alkamista.  

Loimaan Lehdestä olemme saaneet tietoomme, että Loimaan kaupunki 

valmistelee parhaillaan terveysasemaverkkoa koskevaa selvitystä, joka on 

tarkoitus tuoda hyvinvointilautakunnan käsiteltäväksi lokakuun lopussa. 

Samassa yhteydessä on mainittu, että terveysasemat ja niitä koskevat sel-

vitykset ovat olleet esillä pidemmän aikaa Loimaalla ja viime vuoden ke-

väällä oli suunniteltu sivuterveysasemien lakkauttamista asteittain.  

Todettakoon, että Oripään kunnan terveysasema ei ole Loimaan kaupun-

gin terveysasema ja siten sen kesäsulut tai muut poikkeavat toimiajat liit-

tyvät sopimukseen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöstä Loimaan ja 

Oripään välillä.  

Sopimuksen mukaisesti kohdassa 8 (Sopimuksen muuttaminen) on kirjoi-

tettu, että ”Tämän sopimuksen muutoksista päätetään kunnanhallitusten 

yhtäpitävillä päätöksillä”. Sopimukseen tulee tehdä muutoksia.  

Oripään kunnan terveysaseman palveluja tulee kehittää. Sopimukseen tu-

lee kirjata, että Loimaan kaupunki järjestää sote-palveluja Oripään ter-

veysasemalla. Mikäli Loimaan kaupunki ei pysty ostopalveluna tuotta-

maan sote-palveluja, niin Oripään kunta voi itse näitä ostopalveluja tehdä 

ja tällöin asiakastietojärjestelmät ovat käytössä.  

Esimerkiksi jos Oripään kunnalla on mahdollisuus saada lääkäri ostopal-

veluna, niin ks. lääkärin on päästävä asiakastietojärjestelmään. Lisäksi 

Loimaan kaupungin hyvinvointilautakunnan alaisten viranhaltijoiden tu-

lee tiedottaa toiminnallisista muutoksista tehokkaammin ja avoimemmin.  

Vaihtoehtoja on. 1) Parantaa sopimusta ja luoda yhteistyötä 2) Irtisanoa 

nykyinen sopimus (sopimus tulee irtisanoa kuusi (6) kuukautta ennen toi-

mintavuoden alkamista) 3) ulkoistaa koko Oripään terveysaseman palve-

lut siihen asti, kunnes maakunnallinen sote-palveluiden järjestäminen on 

aloitettu. 

Liitteenä on nykyinen sopimus (liite nro 3). 

 

Ehdotus: Sosiaalilautakunta käy asiasta keskustelun ja tekee kokouksessa päätök-

sen siitä, mitä esitetään kunnanhallitukselle. 

 

Pöytäkirjamerkintä: Matti Kulmanen poistui kokouksesta pykälän käsittelyn aikana klo 18.30. 

 

Päätös:  Oripään kunnan sosiaalilautakunta esittää Oripään kunnanhallitukselle 

seuraavaa: 

 

1) Loimaan kaupunginhallitus tai Oripään kunnanhallitus ei voi yksipuoli-

sesti muuttaa sopimusta 
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2) Mikäli yhteiseen ratkaisuun ei päästä tämän vuoden 2020 aikana, esite-

tään nykyisen sopimuksen irtisanomista vuoden 2020 aikana 

3) Oripään terveysaseman toimintaa tulee kehittää ja  

4) Oripään terveysasema toimipaikkana tulee lisätä sopimukseen 

5) Sopimuksen kohtaan kolme tulee lisätä, että myös Oripään kunta voi 

hankkia ostopalveluina sote-palveluja, jos Loimaan sote-palvelut eivät 

löydä ratkaisua puuttuvaan tarpeeseen (esim. hammaslääkärin 5kk vir-

kavapaus) 

6) ja siten ostopalveluntuottaja voi käyttää tarvittavia asiakastietojärjestel-

miä  

7) Pöytyän kansanterveyskuntayhtymä on varteenotettava kumppani yh-

teistyölle 

8) Onko Loimaan seutukunnan yhteinen sote-palveluorganisaatio vielä 

mahdollinen, jossa kaikki toimipisteet olisivat yhteisessä käytössä, ja ke-

nellekään ei olisi hallinnollista isäntävastuuta vaan toimittaisiin tasaver-

taisina sote-palveluja tuottavana organisaationa (esim. kuntayhtymä) 

kohti hallituksen sote-mallia 

9) Loimaan hyvinvointilautakunnalle esitetään, että Loimaan vuodeosasto-

jen korkeaan vuorokausihintaa tulisi kiinnittää huomiota ja tehdä toimin-

nallisia muutoksia 

10) Harkittavaksi täytyy ottaa myös koko Oripään terveysaseman ulkoista-

minen ja siten kuntalaisten palvelujen turvaaminen lähipalveluna   

11) Oripään kunta on valmis vuokranalennukseen Oripään terveysaseman 

osalta, jotta palvelut säilyvät Oripäässä       

__________________________________________________  

 

Khall  118 § 

   

Ehdotus: Oripään kunnanhallitus päättää lähettää neuvottelukutsun Loimaan kau-

punginhallitukselle, jonka aiheena on Loimaan kaupungin ja Oripään kun-

nan välisen sosiaali- ja terveydenhuollon sopimuksen muuttaminen.   

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Sosiaalijohtajan viran täyttäminen  
 

Khall  91 §/3.8.2020 Valmistelija: kunnanjohtaja Timo Tolppanen 

 

Oripään kunnan hallintosäännön 38§ Palvelussuhteeseen ottaminen ja 

palkan määrääminen pykälän mukaan viranhaltijat ja työntekijät otetaan 

kunnan palvelukseen. Valtuusto päättää kunnanjohtajan, sosiaalijohtajan 

ja teknisen johtajan/rakennusmestarin valinnasta.  

 

Oripään kunnan hallintosäännön 35§ Haettavaksi julistaminen mukaan, 

kun virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen on valtuusto, vi-

ran tai virkasuhteen julistaa kuitenkin haettavaksi kunnanhallitus. 

 

Ehdotus:  Kunnanhallitus päättää 

 

1) julistaa sosiaalijohtajan viran avoimeksi 

2) että kunnanjohtaja laatii hakuilmoituksen 

3) valita sosiaalijohtajan haastatteluryhmään valtuuston puheenjohtajan, 

hallituksen puheenjohtajan, sosiaalilautakunnan puheenjohtajan, hal-

lituksen jäsenen, kunnanjohtajan ja henkilöstön edustajan  

 

 

Päätös: Kunnanhallitus päätti 

 

1) julistaa sosiaalijohtajan viran avoimeksi 

2) että kunnanjohtaja laatii hakuilmoituksen 

3) valita sosiaalijohtajan haastatteluryhmään valtuuston puheenjoh-

tajan, sosiaalilautakunnan puheenjohtajan, hallituksen jäsenen 

Anne-Mari Kaarron, kunnanjohtajan ja henkilöstön edustajana 

kotihoidon vs. vastaavan sairaanhoitajan Kirsi Malmin 

______________________________________________________ 

 

Khall  119 §  Valmistelija: kunnanjohtaja Timo Tolppanen 

 

Oripään kunnan sosiaalijohtajan virka julistettiin avoimeksi 3.8.2020. Ha-

kuilmoitus oli TE-palveluiden sivuilla (www.mol.fi) 4.8.2020 alkaen ja 

Turun Sanomissa työpaikkailmoituksissa 9.8.2020.  

 

Työpaikkailmoituksessa mainittiin, että sosiaalijohtajan tehtäviin kuuluu 

sosiaalilautakunnan asioiden valmistelu, esittely, täytäntöönpano sekä 

henkilöstön, hallinnon ja talouden johtaminen sosiaalitoimen toimialan 

osalta. Viranhaltija hoitaa myös kunnan sosiaalityöntekijän ja lastenval-

vojan tehtävät. Arvostamme kykyä verkostoitua kunnan muiden toimijoi-

den kanssa. 

 

http://www.mol.fi/
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Sosiaalijohtajan viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi kor-

keakoulututkinto ja sosiaalihuollon ammattihenkilön pätevyys (Laki sosi-

aalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015, 3 § ja 7 §). 

 

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen yleisen KVTES:n ja työn-

vaativuuden (TVA) mukaan. Työ alkaa heti tai sopimuksen mukaan.  

 

Hakuaika päättyi 28.8.2020 klo 14. Haastattelutyöryhmälle on 1.9.2020 

lähetetty kahden haastatteluun kutsutun hakemukset ansioluetteloineen. 

Haastattelut pidettiin tiistaina 8.9.2020 klo 16:30 alkaen.  

 

Haastattelutyöryhmästä oli paikalla valtuuston puheenjohtaja Hannele 

Rouhiainen, sosiaalilautakunnan puheenjohtaja Eija-Liisa Suisto, kunnan-

hallituksen jäsen Anne-Mari Kaarto ja kunnanjohtaja Timo Tolppanen.  

 

Haastatteluryhmä toteaa seuraavaa: Molemmat haastateltavat ovat päteviä 

sosiaalijohtajan virkaan. Haastattelujen jälkeen suoritettiin henkilöiden 

ansiovertailu, jossa käytiin läpi koulutusta, työkokemusta ja haastattelussa 

esiin tulleet henkilökohtaiset ominaisuudet suhteessa Oripään kunnan so-

siaalijohtajan virkaan. Työryhmä esittää, että Oripään kunnan sosiaalijoh-

tajan virkaan valitaan YTM Heli Kaskiluoto ja varalle YTM, KM Tiina 

Laakso. 

 

Hakijoiden hakupaperit ovat nähtävillä kunnanhallituksen kokouksessa ja 

valtuuston kokouksessa. 

 

 

Ehdotus:  Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se 

  

1) valitsee Oripään kunnan sosiaalijohtajan virkaan YTM Heli Kaskiluo-

don ja varalle YTM, KM Tiina Laakson.  

2) päättää YTM Heli Kaskiluodon tehtäväkohtaiseksi palkaksi 5.000 eu-

roa/kk 

 

Kunnanjohtajan muutettu päätösehdotus: 

   

 Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee Oripään kun-

nan sosiaalijohtajan virkaan YTM Heli Kaskiluodon ja varalle YTM, KM 

Tiina Laakson. 

 

 Lisäksi kunnanhallitus päättää hallintosäännön 38 §:n mukaan (palvelu-

suhteeseen ottaminen ja palkan määrääminen), että YTM Heli Kaskiluo-

don tehtäväkohtainen palkka on 5000 €/kk. 

 

 

Päätös:   Kunnanjohtajan muutettu päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

CGI:n Pro Consona ohjelman tarjous Oripään kunnalle  
 

Khall 120 § Valmistelija: kunnanjohtaja Timo Tolppanen 

 

Oripään vanhuspalveluissa on tällä hetkellä käytössä Pro Consona, joka 

tulee korvata 4.12.2020 mennessä, jolloin Pro Consonan tuki päättyy. Pro 

Consona ohjelmassa tehdään palvelupäätökset (kotipalvelu, asumispalve-

lut, omaishoidon tuki). Ohjelmalla on toteutettu myös asiakaslaskutus, ti-

lastointi, raportointi. Oripään terveyspalvelut tuottaa Loimaa ja Loimaalla 

on Oripään kanssa yhteiskäyttösopimus terveyspalvelujen osalta. 

 

CGI:n ehdottaa, että Oripää vanhuspalvelut osio perustettaisiin Loimaan 

Pegasokseen omana organisaationaan, koska Oripäälle Pegasoksen han-

kinta yksistään olisi turhan suuri. 

 

Esityslistan liitteenä on CGI:n tarjous Oripään kunnalle. Tarjous on käyt-

töönotosta ja koulutuksesta 15–18 htp x 1.090 euroa, eli yhteensä 16.350–

19.620 euroa. Lisäksi käyttöoikeudesta ja ylläpidosta 833 euroa/kk, eli 

vuodessa 9.996 euroa. Ks. tarjoukset ovat verottomia. Todettakoon, että 

matka-, majoitus- ja päivärahakustannukset veloitetaan erikseen. 

 

Tuen päättymistä ei luonnollisesti tälläkään kertaa ollut tiedossa talousar-

viota tehdessä. Tästä syystä ohjelmanhankinta vaatii lisämäärärahaa ta-

lousarvioon.  

 

 

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy saadun tarjouksen ja esittää kunnanvaltuustolle 

20.000 euron lisämäärärahaa vuoden 2020 talousarvioon Pro Consona oh-

jelman hankintaa varten. 

 

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Hallintokuntien pöytäkirjat 

 

Khall  121 § Kuntalain 92. § mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, 

kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ot-

taa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on lain nojalla siirretty 

kunnanhallituksen alaisen viranomaisen toimivaltaan ja jossa asianomai-

nen viranomainen on tehnyt päätöksen. 

 

  Hallintosäännön 29. § mukaan kunnan viranomaisen on neljän päivän ku-

luessa pöytäkirjan tarkastamisesta ilmoitettava kunnanhallitukselle ja lau-

takunnalle niiden määräämällä tavalla niistä päätöksistä, jotka voidaan ot-

taa kunnanhallituksen tai lautakunnan käsiteltäväksi.  

 

  Edellä mainittujen säännösten nojalla kunnanhallitukselle on toimitettu 

seuraavat hallintokuntien pöytäkirjat: 

 

  Sivistyslautakunta 2.9.2020 

  Sosiaalilautakunta 3.9.2020 

   

   

   

Ehdotus:  Kunnanhallitus merkitsee edellä mainitut pöytäkirjat tietoonsa saatetuiksi 

ja toteaa, että niihin sisältyvät päätökset eivät anna aihetta enempiin toi-

menpiteisiin, muilta osin, mitä on jo käsitelty. 

  

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Kiinteistöluovutusilmoitukset 

 

Khall  122 §  Etuostolain mukaan kunnalla on etuosto-oikeus kunnassa sijaitsevan kiin-

teistön 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 yhdyskun-

tarakentamista sekä virkistys- ja suojelutarkoituksia varten.  

 

  Etuostolain mukaan etuosto-oikeutta käytettäessä päätökseen saavat os-

taja ja myyjä hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. 

  Kunnan päätökseen olla käyttämättä etuosto-oikeutta ei saa hakea muu-

tosta valittamalla. 

 

 Tietosuojavaltuutetun mukaan, jos kiinteistön omistajana on luonnollinen 

henkilö, on kiinteistöä kuvaava tieto myös henkilötieto, jolloin henkilö-

tietolain säännöksiä tiedon käsittelyn suhteen tulee noudattaa. Tämä tar-

koittaa 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  123 §  Varsinais-Suomen erityishuoltopiiri: 

Hallituksen ja valtuuston kokouspöytäkirjat: Hallitus 20.8.2020; 

http://www.kto-vs.fi 

   

  Liedon kunta: 

Ympäristöterveyslautakunta 2.9.2020, ympäristöterveyshuollon arvioi-

dut kuntamaksuosuudet; http://tweb.lieto.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktweb-

scr/pk_tek_tweb.htm 

 

Varsinais-Suomen liitto: 

Maakuntahallituksen ja -valtuuston pöytäkirjat: Maakuntahallitus 

24.8.2020; www.varsinais-suomi.fi 

 

 

 

Ehdotus:  Pöytäkirjajäljennökset merkitään kunnanhallituksen tiedoksi. 

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 

 


