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Kokousaika 2.11.2020 kello 18.00–18.15 

Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali  

Läsnä      
   

Kaarto, Anne-Mari   

Kalsi, Esa  

Kankare, Tarmo  

Kiertonen, Sanna  

Koivusaari, Miia  

Kulmanen, Matti  vj. Rintala Tuula 

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 

Salminen, Tarja, pöytäkirjanpitäjä  

    

 

Puheenjohtaja Hannele Rouhiainen 

Pöytäkirjanpitäjä Tarja Salminen 

Asiat pykälät  26–31 sivut   38–45 

Pöytäkirjan allekirjoitus ja 

varmennus 

 

 

Hannele Rouhiainen 

puheenjohtaja 

 

 

Tarja Salminen 

pöytäkirjanpitäjä 

Pöytäkirja on tarkastettu Oripäässä 2.11.2020 

 

 

 

Päivi Kössi 

 

 

 

 

Pertti Liinoja 

Pöytäkirja on pidetty ylei-

sesti nähtävänä 

Oripäässä 3.11.2020 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä 

 

 

 

Tarja Salminen 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

Kvalt 26 §  Hallintosäännön 80 §:n mukaan suoritetaan nimenhuuto. 

 

Kokouskutsu on lähetetty valtuutetuille 28.10.2020. Kokouskuulutus on 

julkaistu kunnan ilmoitustaululla ja verkkosivuilla 28.10.2020 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 27 § Hallintosäännön mukaan valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja sovitaan 

tarkastusajasta. 

 

 

Ehdotus: Pöytäkirjantarkastus suoritetaan 2.11.2020. Valitaan kaksi pöytäkirjantar-

kastajaa, vuorossa: Päivi Kössi ja Pertti Liinoja. 

 

 

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Päivi Kössi ja Pertti Liinoja. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

 

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2021  
 

Khall  127 §/19.10.2020 Valmistelija: kunnanjohtaja Timo Tolppanen 

 

Vuoden 2021 tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit tulee ilmoittaa 

verohallinnolle viimeistään 17.11.2020.  

  Oripään kunnassa voimassa oleva tuloveroprosentti ja kiinteistövero-

  prosentit ovat vuonna 2020 olleet seuraavat: 

 

Tuloveroprosentti: 21 

 

Kiinteistöveroprosentit: 

- yleinen veroprosentti: 1,10 

- vakituisten asuinrakennusten veroprosentti: 0,55 

- muiden asuinrakennusten veroprosentti: 1,20 

- yleishyödyllisten yhteisöjen rakennusten ja maapohjan  

veroprosentti: 0,00 

-voimalaitosten kiinteistövero 0,00 

 

 Kunnan taseessa on 618.427,30 € alijäämää tilinpäätöksen 2019 jälkeen.  

  

   

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy seuraavat 

veroprosentit vuodeksi 2021: 

 

Tuloveroprosentti: 21 

 

Kiinteistöveroprosentit: 

- yleinen veroprosentti: 1,10 

- vakituisten asuinrakennusten veroprosentti: 0,55 

- muiden asuinrakennusten veroprosentti: 1,20 

- yleishyödyllisten yhteisöjen rakennusten ja maapohjan  

veroprosentti: 0,00 

-voimalaitosten kiinteistövero 3,10 

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 

__________________________________________________  

 

Kvalt 28 § 

 

Ehdotus: Kunnanvaltuusto hyväksyy seuraavat veroprosentit vuodeksi 2021: 

 

Tuloveroprosentti: 21 

 

Kiinteistöveroprosentit: 

- yleinen veroprosentti: 1,10 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

 

- vakituisten asuinrakennusten veroprosentti: 0,55 

- muiden asuinrakennusten veroprosentti: 1,20 

- yleishyödyllisten yhteisöjen rakennusten ja maapohjan  

veroprosentti: 0,00 

-voimalaitosten kiinteistövero 3,10 

 

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

 

Oripään kunnan toimielinten etäkokouksien pitäminen  
 

Khall  148 §/19.10.2020 Valmistelija: kunnanjohtaja Timo Tolppanen 

 

Kunnat voivat aiempaa enemmän pitää kokouksia myös sähköisesti (etä-

kokous). Kuntalaki (410/2015)  antaa laajat mahdollisuudet paikasta riip-

pumattomalle päätöksenteolle. Toimielinten kokouksia voidaan pitää 

myös sähköisin välinein. Tällöin esimerkiksi tartuntalain mukaisessa ka-

ranteenissakin olevat voivat osallistua kokouksiin. 

Kuntalaki on päätöksenteon osalta välineneutraali, mikä tarkoittaa sitä, 

että kunta voi itse päättää, ottaako se käyttöön sähköisiä kokouksia tai 

sähköistä päätöksentekomenettelyä. On hyvä erottaa, että lain tarkoittama 

sähköinen kokous ja sähköinen päätöksentekomenettely ovat eri asioita 

kuin esimerkiksi paperiton kokous tai kokousmateriaalien jakaminen säh-

köisesti.  

Sähköinen kokous tarkoittaa kokousta, johon osallistutaan sähköisen yh-

teyden avulla, osallistujan valitsemasta paikasta käsin. Tällöin edes pu-

heenjohtajan ja sihteerin ei tarvitse olla fyysisesti läsnä kokouspaikalla. 

Sähköisessä kokouksessa läsnä oleviksi todettujen tulee kuitenkin olla 

keskenään yhdenvertaisessa näkö- ja ääniyhteydessä. 

 

 

Ehdotus:  Kunnanhallitus päättää, että  

1) kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä muita kunnan kokouksia voi-

daan pitää sähköisinä kokouksina 

2) se hyväksyy osaltaan ohjeet etäkokouksen pitämisestä (liite) ja  

3) esittää valtuustolle, että Oripään kunnan hallintosääntöön kirjataan 

tarvittavat määräykset etäkokousten pitämisestä   

 

 

Päätös:   Ehdotus hyväksyttiin. 

__________________________________________________  

 

Kvalt 29 § Kunnanhallitus voi väliaikaisesti ottaa käyttöön omalla päätöksellään 

kuntalain 98 §:n mukaiset sähköiset päätöksentekotavat riippumatta siitä, 

mitä niistä on määrätty kunnan hallintosäännössä. 

 

Oripään kunnanhallitus on päättänyt esittää valtuustolle, että Oripään kun-

nan hallintosääntöön kirjataan tarvittavat määräykset etäkokousten pitä-

misestä huomioiden voimassa oleva kuntalaki. 

 

 

Ehdotus: Kunnanvaltuusto päättää, että Oripään kunnan hallintosäännön 16 luvun 

Kokousmenettelyn pykälä kohta 109 on seuraava: 

”Toimielin voi käsitellä asian varsinaisessa kokouksessaan, jossa kokouk-

sen osallistujat ovat läsnä kokouspaikalla. Varsinaisessa kokouksessa voi-

daan käyttää sähköistä asiahallinta- tai äänestysjärjestelmää. 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150410
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

 

Vaihtoehtoisesti kokous voidaan pitää sähköisessä toimintaympäristössä, 

johon osallistutaan sähköisen yhteyden avulla (sähköinen kokous). 

  

Sähköinen kokous 

Toimielin voi pitää kokouksen sähköisesti. Suljettuun sähköiseen kokouk-

seen voi osallistua vain sellaisesta paikasta, jossa salassa pidettävät tiedot 

ja kokouksessa käydyt keskustelut eivät ole ulkopuolisen kuultavissa tai 

nähtävissä. 

 

Sähköinen päätöksentekomenettely 

Toimielin voi päättää asioita sähköisessä päätöksentekomenettelyssä kun-

talain 100 §:n mukaisesti. Päätöksentekomenettelyä voidaan käyttää kaik-

kiin toimielimen päätösvaltaan kuuluviin asioihin.”  

 

Hallintosäännön muutokset liitteenä. 

 

 

Asian käsittely: Valtuutettu Liinoja ehdotti seuraavaa muutosta alkuperäiseen ehdotuk-

seen: Vaihtoehtoisesti kokous voidaan poikkeusolosuhteiden aikana pitää 

sähköisessä toimintaympäristössä, johon osallistutaan sähköisen yhtey-

den avulla (sähköinen kokous). Valtuutettu Kalsi kannatti ehdotusta. Suo-

ritettiin äänestys. Äänestyksen tuloksena alkuperäinen ehdotus hyväksyt-

tiin. 

 

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

 

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin perussopimuksen muutos  
 

Khall  152 §/26.10.2020 Valmistelija kunnanjohtaja Timo Tolppanen 

 

Varsinais-Suomensairaanhoitopiiri on 13.10.2020 pyytänyt jäsenkuntia 

käsittelemään sairaanhoitopiirin hallituksen 3.3.2020 esityksen mukai-

sesti perussopimuksenmuutoksen. Sopimusmuutos sisältää kuntalain 

edellyttämät teknisluonteiset vähimmäismuutokset. 

 

Esitys on käsitelty kuntajohtajakokouksessa 17.3.2020. Sairaanhoitopiiri 

pyytää, että kunnanvaltuustot käsittelevät asian 30.11.2020 mennessä. 

Esityslistan mukana lähetetään sairaanhoitopiirin hallituksen päätös 

3.3.2020 § 19, jossa on esitetyt muutokset. Esityslistan mukana lähetetään 

myös sairaanhoitopiirin tällä hetkellä voimassa oleva perussopimus.  

 

 

Ehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Oripään kunnalla ei ole 

huomautettavaa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin perussopimuksen 

muutoksesta. 

 

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 

__________________________________________________  

 

Kvalt 30 § 

 

Ehdotus: Kunnanvaltuusto hyväksyy kunnanhallituksen esityksen. 

 

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

 

Muut asiat 

 
Kvalt 31 § Kunnanjohtaja ilmoitti, että kunta on ostanut Oripään keskustassa sijait-

sevan vanhan liikekiinteistön 2.11.2020. 


