ORIPÄÄN KUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA

Kunnanvaltuusto
Kokousaika

14.9.2020 kello 19.00–19.12

Kokouspaikka

kunnantalo, valtuustosali

Nro

Sivu

4/2020

28

Läsnä
Kaarto, Anne-Mari
Kalsi, Esa
Kankare, Tarmo
Kiertonen, Sanna
Koivusaari, Miia
Kulmanen, Matti
Kössi, Päivi
Liinoja, Pertti
Markula, Pekka
Nieminen, Mika
Pajula, Tapio vj. Lintumaa, Anne
Rouhiainen, Hannele, pj.
Salama, Maarit, 1. vpj.
Suisto, Marko, 2. vpj
Tuomisto, Ilkka
Tuusa-Oksanen, Päivi
Vainionmaa, Reijo
Tolppanen, Timo, kunnanjohtaja
Salminen, Tarja, pöytäkirjanpitäjä

Puheenjohtaja

Hannele Rouhiainen

Pöytäkirjanpitäjä

Tarja Salminen

Asiat

pykälät

19–25

sivut

28–37

Pöytäkirjan allekirjoitus ja
varmennus
Hannele Rouhiainen
puheenjohtaja
Oripäässä 14.9.2020

Tarja Salminen
pöytäkirjanpitäjä

Miia Koivusaari
Pöytäkirja on pidetty ylei- Oripäässä 15.9.2020
sesti nähtävänä

Matti Kulmanen

Pöytäkirja on tarkastettu

Pöytäkirjanpitäjä

Tarja Salminen
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kvalt 19 §

Hallintosäännön 80 §:n mukaan suoritetaan nimenhuuto.
Kokouskutsu on lähetetty valtuutetuille 9.9.2020. Kokouskuulutus on julkaistu kunnan ilmoitustaululla ja verkkosivuilla 9.9.2020 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 20 §

Hallintosäännön mukaan valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja sovitaan
tarkastusajasta.

Ehdotus:

Pöytäkirjantarkastus suoritetaan 14.9.2020. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, vuorossa: Miia Koivusaari ja Matti Kulmanen

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Miia Koivusaari ja Matti Kulmanen.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen vuonna 2020
Khall 103 §/24.8.2020

Valmistelija: kunnanjohtaja Timo Tolppanen
Valtiovarainministeriö on lähettänyt kunnanhallitukselle kirjeen, jossa annetaan kunnalle mahdollisuus hakea harkinnanvaraista valtionosuuden
korotusta vuonna 2020. Kuntien valtionosuutta voidaan kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 30 §:n mukaan korottaa hakemuksesta harkinnanvaraisesti, jos kunta ensisijaisesti poikkeuksellisten tai tilapäisten kunnallistaloudellisten vaikeuksien vuoksi on lisätyn taloudellisen tuen tarpeessa. Arvioinnissa otetaan huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet ja kuluvana vuonna kriteereissä huomioidaan myös koronakriisin vaikutukset.
Mahdollisessa hakemuksessa
 esitetään haettava summa
 yksilöidään talousvaikeudet, joihin korotusta haetaan ja esitetään
perustelut, jotka osoittavat em. vaikeudet poikkeuksellisiksi tai tilapäisiksi. Lisäksi yksilöidään talousvaikutusten ajankohta ja euromääräinen vaikutus kunnan talouteen. Myös koronakriisin aiheuttamat kustannukset ja tulonmenetykset eritellään.
 esitetään kunnan omat toimenpiteet poikkeuksellisen tai tilapäisen
taloudellisen tilan korjaamiseksi (esim.: veroprosentti, taksat, lainoitus tai menosäästöt). Em. todetaan jo toteutetut toimenpiteet ja
tulossa olevat ja päätetyt toimenpiteet.
Vuonna 2020 on harkinnanvaraisen valtionosuuden korotukseen käytettävissä enintään 60 miljoonaa euroa. Oripään kunnan taloudellinen tilanne
on heikentynyt vuosina 2017 ja 2018. Tästä syystä Oripään kunnan taseessa on alijäämää. Vuoden 2020 tilinpäätöksen ennustaminen koronan
hallitsemana vuotena on vaikeaa. Lisäksi kunnassa on välttämättömiä
hankkeita, joita ei ole ollut tiedossa vuoden 2020 talousarvion laadinnan
yhteydessä. Esim. siltarummun uusiminen Laomäentiellä, jonka kustannusarvio on noin 75–80.000 euroa.
Hakemukset tulee toimittaa 31.8.2020 mennessä sähköpostiosoitteeseen:
valtiovarainministerio@vm.fi tai osoitteella: Valtiovarainministeriö, PL
28, 00023 VALTIONEUVOSTO
Kirjeen liitteenä olevassa hakemuksessa tulee yksilöidä kaikki ne perusteet ja erityisolosuhteet, joita kunta pitää syynä kuluvan vuodentalouden
tasapainottamiseen liittyviin ongelmiin. Perusteluissa on syytä painottaa
sellaisia tietoja, joita ei voida saada yleisistä tilastoista.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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Ehdotus:

Kunnanhallitus päättää, että
1) kunta hakee harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta vuonna
2020.
2) hakemus valmistellaan ja toimitetaan valtionvarainministeriöön
31.8.2020 mennessä.

Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
__________________________________________________
Kvalt 21 §

Talouden tasapainottamisohjelma on käsitelty kunnanvaltuustossa
19.8.2019 § 18. Tämän jälkeen asiaa on käsitelty kunnanhallituksessa
20.4.2020 § 61.
Talouden tasapainottamisohjelmaan liittyen on kunnanhallitus päättänyt
24.8.2020 § 102, että kunnassa on tulevaisuudessa yksi valmistuskeittiö.
Veroprosenttia on korotettu vuonna 2019 1,5%:lla. Vuosi 2020 on ollut
Suomessa poikkeuksellinen Covid-19 epidemian vuoksi.
Talouden tasapainottamisohjelma päivitetään elokuun toteumaraportin
valmistuttua ennen talousarvio 2021 ja suunnitelmavuosien 2022–2023
käsittelyä.
Oripään kunnan harkinnanvaraisen valtionosuuden korotushakemus (yhteensä 700.000 euroa) on toimitettu valtionvarainministeriöön 26.8.2020
klo 16:19.

Ehdotus:

Kunnanvaltuusto merkitsee asian tässä vaiheessa tietoon saaduksi.

Päätös:

Kunnanvaltuusto merkitsi asian tässä vaiheessa tietoon saaduksi.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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Palkka- ja henkilöstöhallinto-ohjelman hankinta
Khall 104 §/24.8.2020

Valmistelija: kunnanjohtaja Timo Tolppanen
Oripään kunnan palkkahallinto-ohjelmaversion käyttö päättyy vuoden
2020 lokakuun lopussa. Ohjelmantoimittaja on viestittänyt uudesta versiopäivityksestä ja antanut siitä tarjouksen.
Hallintosihteeri ja kunnanjohtaja ovat pyytäneet tämän lisäksi kahdesta
muusta yrityksestä tarjousta vastaavasta ohjelmasta. Oripään kunnan investointiraja on 10.000 euroa. Ohjelman kustannukset ylittävät tämän rajan. Rahaa ei ole varattu vuoden 2020 talousarviossa, koska tieto ohjelman
muuttumisesta on tullut talousarvion laatimisen jälkeen.
Saadut tarjoukset (2) ovat esityslistan oheismateriaalina.

Ehdotus:

Kunnanhallitus päättää, että
1) se valitsee Oripään kunnan uudeksi palkka- ja henkilöstöhallinto-ohjelmaksi VISMA Puplic Oy:n palkka- ja henkilöstöhallinto Personec
F. K ja ESS – ohjelman
2) esittää valtuustolle 15 750 € lisämäärärahaa talousarvioon ohjelman
hankintaa varten

Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
_________________________________________________
Kvalt 22 §
Ehdotus:

Kunnanvaltuusto päättää, että
1) se valitsee Oripään kunnan uudeksi palkka- ja henkilöstöhallinto-ohjelmaksi VISMA Puplic Oy:n palkka- ja henkilöstöhallinto Personec
F. K ja ESS-ohjelman
2) se myöntää 15 750 € lisämäärärahaa talousarvioon ohjelman hankintaa varten

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

Ehdotus hyväksyttiin.
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Laomäentien teräsrumpusilta
Tekn.ltk. § 34/20.8.2020 Valmistelija: Rakennusmestari Aki Vuorinen
Aurajoen ylittävä teräsrumpusilta Laomäentiellä vaatii uudelleenrakentamisen. 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 vastaavanlaisten projektien kokonaisurakkahintoihin. Hinta-arvion lisäksi tulee
vielä tiealueen asfaltointi, johon on 2020 investoinneissa varattuna määräraha.
Ehdotus:

Lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että vuoden 2020 talousarvion investointiosaan anotaan 90 000 € Laomäentien teräsrumpusillan uusimiseen.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin

Lisätietoja:
Rakennusmestari Aki Vuorinen, 0447625310
__________________________________________________
Khall 116 §/14.9.2020

Valmistelija: kunnanjohtaja Timo Tolppanen

Ehdotus:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle 90.000 €:n lisämäärärahan talousarvioon Laomäentien teräsrumpusillan uusimiseksi.

Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
__________________________________________________
Kvalt 23 §
Ehdotus:

Kunnanvaltuusto päättää, että 90.000 €:n lisämääräraha lisätään talousarvioon vuodelle 2020 Laomäentien teräsrumpusillan uusimiseksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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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, viran 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, hallituksen jäsenen, kunnanjohtajan ja henkilöstön edustajan

Päätös:

Kunnanhallitus päätti

1) julistaa sosiaalijohtajan viran avoimeksi
2) että kunnanjohtaja laatii hakuilmoituksen
3) valita sosiaalijohtajan haastatteluryhmään valtuuston puheenjohtajan, sosiaalilautakunnan puheenjohtajan, hallituksen jäsenen
Anne-Mari Kaarron, kunnanjohtajan ja henkilöstön edustajana
kotihoidon vs. vastaavan sairaanhoitajan Kirsi Malmin
______________________________________________________
Khall 119 §/14.9.2020

Valmistelija: kunnanjohtaja Timo Tolppanen
Oripään kunnan sosiaalijohtajan virka julistettiin avoimeksi 3.8.2020. Hakuilmoitus 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 lastenvalvojan tehtävät. Arvostamme kykyä verkostoitua kunnan muiden toimijoiden kanssa.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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Sosiaalijohtajan viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja sosiaalihuollon ammattihenkilön pätevyys (Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015, 3 § ja 7 §).
Palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen yleisen KVTES:n ja työnvaativuuden (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, kunnanhallituksen 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 sosiaalijohtajan virkaan. Työryhmä esittää, että Oripään kunnan sosiaalijohtajan 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 Kaskiluodon ja varalle YTM, KM Tiina Laakson.
2) päättää YTM Heli Kaskiluodon tehtäväkohtaiseksi palkaksi 5.000 euroa/kk

Kunnanjohtajan muutettu päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee Oripään kunnan sosiaalijohtajan virkaan YTM Heli Kaskiluodon ja varalle YTM, KM
Tiina Laakson.
Lisäksi kunnanhallitus päättää hallintosäännön 38 §:n mukaan (palvelusuhteeseen ottaminen ja palkan määrääminen), että YTM Heli Kaskiluodon tehtäväkohtainen palkka on 5000 €/kk.

Päätös:
Kunnanjohtajan muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.
__________________________________________________
Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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Kvalt 24 §
Ehdotus:

Kunnanvaltuusto päättää valita Oripään kunnan sosiaalijohtajan virkaan
YTM Heli Kaskiluodon ja varalle YTM, KM Tiina Laakson.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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CGI:n Pro Consona ohjelman tarjous Oripään kunnalle
Khall 120 §/14.9.2020

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, asumispalvelut, omaishoidon tuki). Ohjelmalla on toteutettu myös asiakaslaskutus, tilastointi, 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 hankinta yksistään olisi turhan suuri.
Esityslistan liitteenä on CGI:n tarjous Oripään kunnalle. Tarjous on käyttöönotosta 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 talousarviota tehdessä. Tästä syystä ohjelmanhankinta vaatii lisämäärärahaa talousarvioon.

Ehdotus:

Kunnanhallitus hyväksyy saadun tarjouksen ja esittää kunnanvaltuustolle
20.000 euron lisämäärärahaa vuoden 2020 talousarvioon Pro Consona ohjelman hankintaa varten.

Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
___________________________________________________
Kvalt 25 §
Ehdotus:

Kunnanvaltuusto päättää, että 20.000 euron lisämääräraha lisätään vuoden
2020 talousarvioon Pro Consona ohjelman hankintaa varten.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

