
                                                                                                                                                                                                 . 

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu 

Kunnanhallitus 

 

 

 13/2020 194 

Kokousaika 16.11.2020 kello 18.00–20.10 

Kokouspaikka Osuuspankki 2krs. sosiaalitoimen tila / Etäosallistumismahdollisuus 

 

Läsnä      

   

  Anne-Mari Kaarto 

  Sanna Kiertonen, etäyhteydellä 

  Matti Kulmanen  

  Päivi Kössi, pj., § 160 Anne-Mari Kaarto 

  Pertti Liinoja 

  Mika Nieminen 

  Tapio Pajula, etäyhteydellä 

  Hannele Rouhiainen, kvalt. pj., etäyhteydellä 

  Maarit Salama, kvalt. 1. vpj. 

  Marko Suisto, kvalt. 2. vpj. 

 

  Timo Tolppanen, esittelijä 

  Heli Kaskiluoto, sosiaalijohtaja 155–157§, poistui klo 19.25 

  Mika Virtanen, sivistysjohtaja   155–157§, poistui klo 19.25 

  Aki Vuorinen, rakennusmestari 155–158§, poistui klo 19.40 

  Tarja Salminen, pöytäkirjanpitäjä 

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja Päivi Kössi 

Pöytäkirjanpitäjä Tarja Salminen 

Asiat pykälät  155–170 sivut 

 

194–215 

Pöytäkirjan allekirjoitus 

ja varmennus 

 

 

Päivi Kössi     §160 Anne-Mari Kaarto 

puheenjohtaja 

 

 

Tarja Salminen 

pöytäkirjanpitäjä            

Pöytäkirja on tarkastettu Oripäässä 16.11.2020 

 

 

Pertti Liinoja 

 

 

 

Mika Nieminen 

Pöytäkirja on pidetty ylei-

sesti nähtävänä 

 

Oripäässä 17.11.2020 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä 

 

 

 

Tarja Salminen 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

Khall  155 §  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  156 §  

 

Ehdotus:   Kunnanhallitus valitsee pöytäkirjantarkastajiksi vuorossa olevat: Pertti 

Liinoja ja Mika Nieminen. 

 

 

Päätös:  Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pertti Liinoja ja Mika Nieminen. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Talousarvio 2021 ja suunnitelmavuodet 2022–2023 
 

Khall  128 §/19.10.2020 Valmistelija: kunnanjohtaja Timo Tolppanen 

 

  Kuntalain 110 §:n mukaan: 

"Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraa-

vaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin ta-

louden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä val-

tuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useam-

maksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitel-

man ensimmäinen vuosi. 

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kunta-

strategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talous-

arviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toi-

minnan ja talouden tavoitteet. 

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan ta-

seeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa 

tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tu-

lee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla ali-

jäämä mainittuna ajanjaksona katetaan. 

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät 

määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve kate-

taan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Ta-

lousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä 

investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on 

noudatettava talousarviota." 

Alustavassa talousarviossa toimintakulut ovat 9.657.500€ ja toiminta-

tuotot 1.387.000€. Verotulot ovat arviolta 4.852.000€. Tilikauden yli-

jäämä poistojen jälkeen on 278.203€.  

Sivistyslautakunta käsittelee talousarviota vuodelle 2021 keskiviikkona 

14.10.2020 ja sosiaalilautakunta 15.10.2020. Tekninen lautakunta käsitte-

lee talousarviota 2021 ja investointisuunnitelmaa 15.10.2020 kokouk-

sessa. Kunnan investoinnit painottuvat vuonna 2021 vuokra-asuntojen sa-

neerauksessa ja Krapurannan painevesiviemärin rakentamisessa. Vanhan 

Osuusliikkeen, eli kauppakeskuksen alueen suunnittelu ja kiinteistöjen 

purkua toteutetaan vuonna 2021 ja 2022.  

Kunnanhallitus antaa talousarvioehdotuksen valtuustolle viimeistään 

7.12.2020 ja valtuustolle esitetään talousarvio viimeistään 17.12.2020 ko-

koukseen. 

Investointisuunnitelma on esityslistan liitteenä ja taloudenraamit lauta-

kuntatasolla.  

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy osaltaan taloudenraamit, joiden pohjalta jatke-

taan talousarvion laatimista.  

 

 

Päätös  Ehdotus hyväksyttiin. 

_________________________________________________  
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Khall  157 §  Valmistelija: kunnanjohtaja Timo Tolppanen 

 

 Lautakunnille asetettiin talousarvion 2021 laadintaa varten raami, jonka 

lähtökohtana on talousarvio 2020 ja nollabudjetti johtuen kunnan taseen 

alijäämästä.  

 

Sivistyslautakunta TA 2021 

Toimintatulot    115.750, -2,4% 

Toimintamenot 2.354.560, -0,2% 

Toimintakate  2.238.810, -0,1% 

 

Sosiaalilautakunta: TA 2021 

Toimintatulot    516.300, +3,2% 

Toimintamenot 5.769.830, -1,4% 

Toimintakate  5.253.530, -1,8% 

 

Tekninen lautakunta TA 2021 

Toimintatulot    741.030, -1,8% 

Toimintamenot 1.029.910, -0,2% 

Toimintakate     288.880, +2,5% 

 

Kunnanhallitus TA 2021 

Toimintatulot      20.800,  -5,5 % 

Toimintamenot    481.430,    15,2 % 

Toimintakate     460.630,    16,3  % 

 

Toimialapäälliköt on kutsuttu kunnanhallituksen kokoukseen esittele-

mään talousarviota.  

 

Talousarviokirja toimitetaan jälkilähetyksenä.  

 

Talousarviota käsitellään seuraavan kerran 7.12.2020. 

 

 

Ehdotus:  Kunnanhallitus merkitsee talousarviotilanteen tiedokseen.  
 

 

Muutettu ehdotus: Keskustelun jälkeen kunnanjohtaja teki muutetun päätösehdotuksen: 

Kunnanhallitus merkitsee talousarviotilanteen tiedokseen ja investointi-

osa palautetaan tekniselle lautakunnalle uudelleen valmisteluun. 

 

 

Päätös: Muutettu ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Varallaolosopimus 
 

Khall  137 §/19.10.2020 Valmistelija: rakennusmestari Aki Vuorinen 

 

Kunnan päivystäjien varallaolosopimus on vuodelta 2011 ja sopimus ei 

vastaa tämän päivän ohjeistuksia esimerkiksi liputuksesta tai vaatimuksia 

henkilöstön pätevyydestä toimia kunnan toimipisteissä. 

 

Tiukentunut vesilaki muun muassa vaatii vesilaitoksella toimivalta henki-

löltä vesityökortin ja paloilmaisimien kuittaamiseksi lyhytkoulutuksen. 

Päivystäjä saattaa joutua hätätapauksessa toimimaan ilman teknisen toi-

men henkilökunnan apua ja tällöin on oltava varmuus päivystäjän toimi-

misesta tilanteessa oikein. 

 

 

Ehdotus: Hallitus hyväksyy päivitetyn sopimuksen. 

 

 

Muutettu ehdotus: Asia palautetaan uudelleen valmisteluun. 

 

 

Päätös:  Muutettu ehdotus hyväksyttiin. 

 

 

Lisätietojen antaja: Rakennusmestari Aki Vuorinen puh. 044 762 5310 

____________________________________________ 

 

Khall  158 § Valmistelija: rakennusmestari Aki Vuorinen 

 

Kunnan päivystäjien varallaolosopimus on vuodelta 2011 ja sopimus ei 

vastaa tämän päivän ohjeistuksia esimerkiksi liputuksesta tai vaatimuksia 

henkilöstön pätevyydestä toimia kunnan toimipisteissä. 

 

Tiukentunut vesilaki muun muassa vaatii vesilaitoksella toimivalta henki-

löltä vesityökortin ja paloilmaisimien kuittaamiseksi lyhytkoulutuksen. 

Päivystäjä saattaa joutua hätätapauksessa toimimaan ilman teknisen toi-

men henkilökunnan apua ja tällöin on oltava varmuus päivystäjän toimi-

misesta tilanteessa oikein. 

 

Peruskorvaus viikonloppupäivystyksestä on KVTES peruspalkan mukai-

nen 247,36 brutto ilman kilometrikorvauksia henkilölle, joka ei ole kun-

nan palvelussuhteessa. Kunnan palvelussuhteessa olevan henkilön kor-

vaus lasketaan kyseisen henkilön työehtosopimuksessa määritetyllä ta-

valla. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Ehdotus: Hallitus hyväksyy päivitetyn sopimuksen. 

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 

 

 

Lisätietojen antaja: Rakennusmestari Aki Vuorinen puh. 044 762 5310 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Talouden sopeuttamisohjelma 
 

Khall  61 §20.4.2020 Valmistelija: Timo Tolppanen, kunnanjohtaja 

 

Kunnassa on hyväksytty Khall 12.8.2019 Talouden sopeuttamisohjelma. 

Lautakuntien esittelijöille ja sihteereille on 7.4.2020 lähetetty sopeutta-

misohjelman osa, johon on pyydetty 15.4. klo 14 mennessä merkitsemään 

onko merkitty osio jo tuonut säästön tai miksi säästöä ei ole. Lisäksi on 

pyydetty arviota, kuinka vuosien 2021–2023 osalta säästöt toteutuvat.     

   

Vuoden 2019 tilinpäätöksen jälkeen on kunnan taseeseen kertynyttä ali-

jäämää yhteensä 618.427,30 euroa. 

 

Lautakunnat tekevät jokainen 1–4kk talouden toteumaraportin ja ne käsi-

tellään lautakuntien lisäksi kunnanhallituksessa ja mahdollisessa talous-

seminaarissa 6.6.2020. 

 

Talouden sopeuttamisohjelman toteuttamisesta tehdään koonti ja se toi-

mitetaan jälkilähetyksenä esityslistan oheismateriaalina.   
 

 

Ehdotus:  Kunnanhallitus päättää merkitä sopeuttamisohjelman tässä vaiheessa tie-

dokseen.  

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 

__________________________________________________  

 

Khall  159 §  Valmistelija: Timo Tolppanen, kunnanjohtaja 

 

Kunnanhallitus on perustanut vuonna 2019 työryhmän, joka on laatinut 

säästöohjelman liittyen talouden sopeuttamisohjelmaan. Työryhmä ko-

koontuu 11.11.2020 päivittämään säästöohjelmaa. Samassa yhteydessä 

käydään 9kk taloudentoteuma ja ennuste vuoden 2020 tilinpäätöksestä.   

 

Oripään kunta on hakenut harkinnanvaraista valtionosuutta vuodelle 

2020.  

 

Ehdotus:  Kunnanhallitus käy periaatekeskustelun Oripään kunnan taloudellisesta 

tilanteesta ja ottaa säästöohjelman käsittelyyn seuraavassa kunnanhalli-

tuksen kokouksessa.  

    

 

Päätös:   Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Kuntouttavan työtoiminnan toteuttaminen vuonna 2021 
 

Khall  160 §  Valmistelija: kunnanjohtaja Timo Tolppanen 

 

Kunnanhallitus on 9.4.2018 pitämässään kokouksessa päättänyt kuntout-

tavan työtoiminnan kehittämisen aloittamisen aluksi koeluontoisesti. 

Kunnanhallitus on tehnyt tämän jälkeen päätöksen toiminnan jatkamisesta 

nykymuodossaan aina määräajaksi ja viimeksi vuoden 2020 loppuun. 

 

Kuntouttavan työtoiminnan toteuttamisesta on sovittu:  

1. Palkataan henkilö hoitamaan työttömien aktivoimista. 

2. Haetaan palkkatukea TE-toimistolta. 

3. Vuokrataan tila aktivointitoimintaa ja toimistoa varten. 

4. Toimintaa jatketaan vuoden 2020 loppuun asti ja ennen määräajan 

päättymistä tarkastellaan toiminnan tuloksia ja tehdään päätös toimin-

nan jatkamisesta. 

 

 Kuntouttavaa työtoimintaa kannattaa jatkaa nykymuodossaan.  

 

 

Ehdotus:  Hallitus päättää jatkaa kuntouttavaa työtoimintaa määräaikaisesti vuoden 

2021 loppuun ja toiminnasta tulee laatia raportti sosiaalilautakunnalle 

puolivuosittain. Sosiaalilautakunta tekee toiminnan jatkamisesta kunnan-

hallitukselle esityksen viimeistään joulukuun 2021 kokoukseen.  

 

 

Pöytäkirjamerkintä: Päivi Kössi poistui asian käsittelyn ajaksi, puheenjohtajana § 160 ajan 

toimi ehdotuksen mukaisesti Anne-Mari Kaarto. 

 

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Varhaiskasvatuksen erityisopettajan palkan tarkistaminen sekä määräaikainen 

työajan kasvattaminen 
 

Sivltk § 69/14.10.2020 Valmistelija: Suvi Ollilainen, vs. varhaiskasvatuksen vastuuhenkilö 

 

Varhaiskasvatuksen erityisopetus tarjoaa inkluusion mukaisesti jokaiselle 

lapselle tarvittavan tuen tämän omassa varhaiskasvatus- tai esiopetus-ryh-

mässä. Varhaiskasvatuksen erityisopetuksen järjestämiseen on laki-sää-

teinen velvollisuus. Varhaiskasvatuslain (540/2018) 25 §:n mukaan: 

 

Kunnan, kuntayhtymän ja yksityisen palveluntuottajan on 

huolehdittava, että varhaiskasvatuksessa on riittävä määrä 

tässä luvussa säädettyä eri kelpoisuusvaatimukset täyttävää 

henkilöstöä, jotta varhaiskasvatukselle säädetyt tavoitteet 

voidaan saavuttaa ja jotta myös vammaisten ja muiden las-

ten tuen tarpeisiin vastataan. Kunnan käytettävissä on ol-

tava varhaiskasvatuksessa esiintyvää tarvetta vastaavasti 

varhaiskasvatuksen erityisopettajan palveluja. 

 

Päätehtävänä varhaiskasvatuksen erityisopettajalla on varhaiskasvatuksen 

erityispedagogiikan asiantuntijatehtävät. Varhaiskasvatuksen erityisopet-

taja (myöhemmin myös VEO) vastaa varhaiserityiskasvatuksen suunnit-

telusta, toteutuksesta ja arvioinnista. VEO:n tehtävänä on havainnoida 

lapsia ja ryhmiä sekä suunnitella, kehittää, koordinoida ja arvioida keinoja 

ja menetelmiä lapsen kasvun ja kehityksen tueksi yhdessä huoltajien ja 

henkilöstön kanssa. 

 

Varhainen tuen tarpeen tunnistaminen on tärkeää. VEO konsultoi kasva-

tukseen, kehitykseen ja lapsiryhmän ohjaukseen liittyvissä asioissa, huo-

lehtii monialaisen työn sujumisesta sekä tarvittavien asiakirjojen laatimi-

sesta. Toiminnan mallintaminen, samanaikaisopetus ja erilaisten ryhmien 

(esim. tunnetaidot tai suomi toisena kielenä) ohjaus ovat myös tavanomai-

sia tehtäviä. Henkilökunnan tukeminen tuen tarpeen havainnointiin ja tu-

kimenetelmien käyttöön on ensiarvoisen tärkeää. 

 

VEO:lla tulee olla tehtävään riittävä pätevyys. Tehtävät edellyttävät joko 

kelpoisuutta varhaiskasvatuksen opettajan tehtävään, jonka lisäksi on suo-

ritettu erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot, 

joista säädetään valtioneuvoston asetuksella; kasvatustieteen maisterin 

tutkintoa pääaineena erityispedagogiikka (varhaiserityis-opettajan koulu-

tus); tai vaka-lain 540/2018 siirtymäsäännöksen 75 § mukaista pätevyyttä. 

 

KVTES 2020–2021 varhaiskasvatuksen henkilöstön palkkausta koske-

vassa liitteessä (liite 5) varhaiskasvatuksen erityisopettajan hinnoittelu-

tunnuksen (05VKA042) peruspalkka 1.8.2020 alkaen on 2605,71 e/kk.  
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Tehtäväkohtaisen palkan tarkistamiselle ensisijaisena perusteena on osa-

aikaisen varhaiskasvatuksen erityisopettajan todetusti vaikea saatavuus. 

Oripään varhaiskasvatus on toukokuun lopusta alkaen ollut ilman varhais-

kasvatuksen erityisopettajaa. Kahteen otteeseen avoinna olleeseen paik-

kaan oli yksi (1) pätevä hakija. Ammattitaitoisen ja muodollisesti pätevän 

varhaiserityiskasvattajan tavoittaminen ja palkkaaminen ei ole yksinker-

taista kysynnän ollessa laajaa ja tarjonnan vähäisempää, etenkin kun Ori-

pään kunnassa kyse on osa-aikaisesta tehtävästä. Saatavuus-haasteiden 

vuoksi tällä hetkellä varhaiserityiskasvatuksen palveluja ei ole mahdol-

lista ostaa lähikunnilta.  

 

Varhaiskasvatuksen erityisopettajan työajan määräaikaiselle kasvattami-

selle perusteena on tarpeen lisääntynyt laajuus, työkentän laajuus sekä eri-

tyispedagogisen työpanoksen viiden (5) kuukauden täysi puuttuminen. 

 

Varhaiskasvatuksen erityisopettajan työalueena on kunnan koko varhais-

kasvatus eli sen esiopetusryhmä, päiväkodin sisarusryhmä sekä kolme 

perhepäivähoitopaikkaa. Työn perustana ja sen onnistumisen ja laadun 

kannalta keskeisenä on paitsi ryhmien tuntemus, myös yksiköntuntemus, 

mikä vaatii aikaa. Nykyinen yksiopettajainen henkilöstörakenne vaatii ja 

varhaiskasvatuksen henkilökunta ansaitsee työhönsä erityiskasvatuksen 

tuntemuksen tuomaa ammatillista tukea ja ohjausta, mikä osaltaan myös 

tukee koko henkilöstön työssäjaksamista. 

 

Erityisopettajan palvelujen riittävä saatavuus varhaiskasvatuksessa on en-

nen kaikkea inhimillistä ja lakivelvoitteista, mutta myös taloudellista: var-

haiskasvatuksessa ja esiopetuksessa varhaisessa vaiheessa oikea-aikai-

sesti annettava tuki tulee useimmiten selkeästi edullisemmaksi kuin myö-

hemmin. Tarvittavan tuen on oltava mahdollista jo ennen kouluikää. Var-

haiserityiskasvattajan työ on osaltaan ennaltaehkäisevää sekä yksilöiden, 

ryhmien ja henkilöstön hyvinvointia lisäävää. Oripään varhaiserityiskas-

vatukseen sijoittaminen antaa mahdollisuuksia laadukkaan varhaiskasva-

tuksen toteutumiseen. 

 

Nämä ehdotukset sisältyvät vuoden 2020 budjettiin (8000 euroa, käytetty 

1250 euroa 31.10.2020 mennessä) sekä 2021 (10 000 euroa) talousarvi-

oon. Tällä järjestelyllä erityisopettajan työmitoitus koko toimintakautta 

2020–2021 kohden on 0,29 (vrt. kaudelle 2019–2020 suunniteltu 0,20, ka-

lenterivuoden 2020 toteutuneeksi jää 0,117). Varhaiskasvatuksen erityis-

opettajan työpanoksen tarve arvioidaan uudestaan loppukeväällä 2021, 

jolloin lautakunnalle esitetään selvitys erityisvarhaiskasvatuksen järjestä-

misen eri mahdollisuuksista jatkossa. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Ehdotus: 1. Lautakunta puoltaa varhaiskasvatuksen erityisopettajan tehtäväkoh-

taiseksi palkanlisäksi 75 euroa/kk 1.11.2020 alkaen ja siirtää asian kun-

nanhallituksen päätettäväksi. 

 

 2. Varhaiskasvatuksen erityisopettajan hakuilmoitukseen tarjottavaksi 

työajaksi vahvistetaan 50 % ajalle 1.11.–31.5.2021 (7 kk).  

  

3. Lautakunta toteaa, että varhaiskasvatuksen erityisopettajan työpanok-

sen tarve ja erityisvarhaiskasvatuksen toteutusmuoto 2021 arvioidaan 

uudestaan loppukeväällä 2021, jolloin lautakunnalle esitetään selvitys 

erityisvarhais-kasvatuksen järjestämisen eri mahdollisuuksista. 

 

 

Päätös: 1. Ehdotus hyväksyttiin. 

 2. Ehdotus hyväksyttiin. 

 3. Ehdotus hyväksyttiin. 

 

Lisätietoja:  Suvi Ollilainen, vs. varhaiskasvatuksen vastuuhenkilö, 050 432 8188 

_________________________________________________  

 

Khall  161 §  Valmistelija: kunnanjohtaja Timo Tolppanen 

 

Oripään kunnan hallintosäännön 38§ Palvelussuhteeseen ottaminen ja 

palkan määrääminen kohdan mukaan kunnanhallitus antaa palkkauksesta 

erilliset ohjeet ja päättää harkinnanvaraisista palkantarkistuksista sekä 

virka- ja työehtosopimusten harkinnanvaraisten palkkaus- ja muiden mää-

räysten soveltamisesta. 

 

Palkkauksesta palvelukseen otettaessa päättää kunnanhallituksen anta-

mien ohjeiden mukaisesti se viranomainen tai viranhaltija, joka ottamisen 

suorittaa. Kunnanjohtajan ja toimialapäälliköiden palkkauksesta päättää 

kuitenkin kunnanhallitus. 

 

 

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää sivistyslautakunnan esityksestä hyväksyä varhais-

kasvatuksen erityisopettajan tehtäväkohtaiseksi palkanlisäksi 75 euroa/kk 

1.11.2020 alkaen.  

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Valtuuston 2.11.2020 kokouksen päätösten täytäntöönpano 
 

Khall  162 § Valmistelija: Tarja Salminen 

 

Valtuuston kokouksessa 2.11.2020 päätettiin seuraavat asiat: 

- Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen 

vuodelle 2021 

- Oripään kunnan toimielinten etäkokouksien pitäminen 

- Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin perussopimuksen muutos 

 

 

Ehdotus: Kunnanhallitus toteaa, että valtuuston päätökset ovat syntyneet oikeassa 

järjestyksessä ja päättää panna ne täytäntöön. 

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin.   
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Kunnanviraston pitäminen suljettuna 
 

Khall  163 § Kunnanvirasto on viime vuosina ollut heinäkuussa suljettuna kolme viik-

koa sekä eräät arkipyhien ja joulupyhien välipäivät, joihin on keskitetty 

mahdollisuuksien mukaan henkilökunnan vuosilomia.  

 

 

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää pitää kunnanviraston suljettuna 23.12.2020–

6.1.2021.  

 

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Kuntavaalit 2021 
  

Khall  164 § Vvalmistelija: kunnanjohtaja Timo Tolppanen 

  

Seuraavat vaalit ovat vuoden 2021 kuntavaalit. Vaalipäivä on sunnuntai 

18.4.2021. Kotimaan ennakkoäänestys järjestetään ajalla 7.-13.4.2021. 

 

Vaalilain (20.5.2016/361) 15 §:n mukaan:  

”Kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava: 

 

Äänestysaluetta varten valitaan vaalilautakunta, johon kuuluu puheenjoh-

taja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä 

varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme;  

 

Vaalilautakunnan jäsenten, että niiden varajäsenten tulee mahdollisuuk-

sien mukaan edustaa asianomaisessa vaalipiirissä edellisissä eduskunta-

vaaleissa ehdokkaita asettaneita puoluerekisteriin merkittyjä puolueita. 

Kuntavaaleissa jäsenten ja varajäsenten tulee kuitenkin edustaa kunnassa 

edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä.  

 

Vaalilautakunnan varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he 

tulevat jäsenten sijaan. Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruk-

sensa tai vanhempansa eivät voi olla vaalitoimikunnan jäsenenä eivätkä 

varajäsenenä. Puolisolla tarkoitetaan aviopuolisoa sekä avioliitonomai-

sissa olosuhteissa ja rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä. Oma 

sekä edellä mainitun sukulaisen ehdokkuus missä tahansa kunnassa ai-

heuttaa sen, että henkilö ei ole vaalikelpoinen vaalilautakuntaan. 

 

Vaalilautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimet ja yhteys-

tiedot on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle. Vaalilautakunta 

voi ottaa avustavaa henkilöstöä äänestyslippujen laskemista ja järjestä-

mistä sekä tietojärjestelmien käyttämistä varten. 

 

Kunnanvaltuusto on valinnut 19.6.2017 § 29 keskusvaalilautakuntaan toi-

mikaudeksi 2017–2021 seuraavat henkilöt: 

 

pj. Marja-Leena Lehtelä  1. vj. Iina Ketokoski 

vpj. Ritva Lammela   2. vj. Heli Vainionmaa-Hakanen 

Anne Lintumaa  3. vj. Sirpa Lötjönen  

Mauri Leppämäki  4. vj. Joni Kelkka  

Hannu Suisto   5. vj. Markus Ylijoki 

 

 

Ehdotus:  Kunnanhallitus 

1) esittää valtuustolle, että se valitsee keskusvaalilautakunnan jäsenet ja 

heidän varajäsenensä 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

2) esittää valtuustolle, että se valitsee keskusvaalilautakunnan puheen-

johtajan ja varapuheenjohtajan  

3) asettaa tammikuun 2021 kokouksessa vaalilautakunnan  

4) päättää, että ennakkoäänestyspaikka ja vaalipäivän äänestyspaikka 

on Oripään kunnankirjaston tila (nykyinen hallinnon ja teknisen 

osaston tila)  

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Sitoutuminen Varsinais-Suomen jokivarsikumppanit ry:n toimintaan Eu:n oh-

jelmakauden 2014–2020 jatkamiseen 
 

Khall 165 § Valmistelija: kunnanjohtaja Timo Tolppanen 

 

 Maa- ja metsätalousministeriö on ilmoittanut ELY-keskuksille ja Lea-

der-ryhmille, että Maaseutuohjelman ohjelmakauden 2014–2020 toteut-

tamista jatketaan vielä ainakin yksi ylimääräinen vuosi, hyvin todennä-

köisesti kaksi vuotta. Käytännössä tämä tarkoitta sitä, että käyttöön tule-

vat nk. siirtymäkauden varat. Niiden avulla ELY-keskukset ja Leader-

ryhmät rahoittavat yleishyödyllisiä hankkeita sekä yritystukia nykyisillä 

ehdoilla ja hankemuodoilla vuoden 2022 loppuun. 

 

 Huolimatta koronaepidemian aiheuttamista monista ongelmista ovat Joki-

varsikumppanien alueen yhdistykset ja yritykset aktiivisesti kysyneet 

mahdollisuuksia Leader-tukien saamiseen. Jokivarsikumppanien rahoi-

tuskiintiö vuosille 2014–2020 onkin käytännössä käytetty kokonaan. Ke-

sällä avoinna olleeseen, alle 10.000 euron investoinneille tarkoitettuun 

teemahankehakuun tuli 28 hakemusta tasaisesti koko alueelta ja niiden 

yhteenlasketut kustannusarviot olivat yli 200.000 euroa. Jokivarsikump-

paneille on myös jätetty jo 60.000 euron edestä hankkeita odottamaan 

mahdollista uutta rahoitusta ja suunnittelussa on noin 40.000 euron edestä 

hankkeita. Mahdollisuus Leader-rahoituksen jatkumiseen seuraavat kaksi 

vuotta on siis tärkeää alueemme toimijoille. 

 

 Maa- ja metsätalousministeriö on avannut Leader-ryhmien siirtymäkau-

den rahoituksen haun. Koska kuntien rahoitusosuus on Leader-rahoituk-

sesta 20 %, pyytää MMM Leader-ryhmiä toimittamaan haun yhteydessä 

myös kuntien kuntarahasitoumukset siirtymäkaudelle. Jokivarsikumppa-

neilla on 126.000 euroa sellaista kuntarahaa, joka on jäänyt jäljelle aikai-

sempien vuosien aikana. Tämän kuntarahan turvin heillä on mahdollisuus 

hakea 504.000 euroa EU:n ja valtion rahoitusta (jolloin kahden vuoden 

kokonaisrahoitus olisi 630.000 euroa). Jotta he voivat anoa MMM:ltä 

tuota 504.000 euron rahoitusta, tulee heidän saada kunnilta nk. kuntara-

hasitoumukset eli päätökset siitä, että voidaan käyttää 126.000 euron 

summa osana vuosien 2021–2022 siirtymäkauden rahoitusta. Kuntara-

hasitoumuksilla ei olisi näin ollen lainkaan vaikutusta kuntien talousarvi-

oihin. 

 

 Alla olevasta taulukosta ilmenee, mikä kunkin alueen kunnan osuus olisi 

vuosien 2021–2022 kuntarahasta. Päätökset kuntarahoista tarvitaan joko 

27.10. mennessä tai sitten tiedon siitä, koska päätös on mahdollista tehdä. 

 

 Leader-rahoituksella pystytään tukemaan alueen asukkaiden ja yritysten 

aktiivisuutta ja omatoimisuutta, jotka ovat tärkeitä tekijöitä myönteisen 

ilmapiirin ylläpitämisessä. Alla kuntien rahoitusosuudet vuosille 2021 - 

2022.  
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

 

 
 

 

Ehdotus:  Kunnanhallitus päättää, että Oripään kunta on mukana Leader-toimin-

nassa toimintaryhmän esittämällä kuntarahoituksella vuosina 2021–2022 

yhteensä 3.770 eurolla. 

 

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Hallintokuntien pöytäkirjat 

 

Khall  166 § 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: 

 

  Sosiaalilautakunta 29.10.2020 

   

     

Ehdotus:  Kunnanhallitus merkitsee edellä mainitun pöytäkirjan tietoonsa saate-

tuiksi ja toteaa, että siihen sisältyvät päätökset eivät anna aihetta enempiin 

toimenpiteisiin, muilta osin, mitä on jo käsitelty. 

  

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Kiinteistöluovutusilmoitukset 

 

Khall  167 §  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 

Ilmoitusasiat 
   

Khall  168 §  OP Yrityspankki Oyj: 

Kuntatodistukset: 700 000 euroa 30.10.2020, 150 000 euroa 6.11.2020 

 

 Liedon kunta: 

 Ote kunnanhallituksen 19.10.2020 kokouspöytäkirjasta koskien Aurajoen 

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

scr/pk_tek_tweb.htm 

 

 Pöytyän kunta: 

Otteet kunnanhallituksen 2.11.2020 kokouspöytäkirjasta koskien Aura-

joen matkailutiehanketta ja joukkoliikenteen järjestämistä yhteysvälillä 

Oripää-Pöytyä-Turku 1.1.2021 alkaen; https://www.poytya.fi/kunta-ja-

hallinto/paatoksenteko/esityslistat-ja-poytakirjat/ 

 

 

Ehdotus: Ilmoitusasiat merkitään kunnanhallituksen tiedoksi. 

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin.  
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Pöytäkirjajäljennökset 
 

Khall  169 §  Varsinais-Suomen erityishuoltopiiri: 

Hallituksen ja valtuuston kokouspöytäkirjat: Hallitus 5.11.2020; 

www.kto-vs.fi 

 

  Varsinais-Suomen liitto:  

Maakuntahallitus 19.10.2020: www.varsinais-suomi.fi 

 

 

Ehdotus:  Pöytäkirjajäljennökset merkitään kunnanhallituksen tiedoksi. 

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Viranhaltijapäätökset 
 

Khall  170 §  Henkilöstöpäätökset: kunnanjohtaja 43–44§  

Viranhaltijapäätökset: kunnanjohtaja 5§   

 

 

Ehdotus:  Kunnanhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tietoonsa saaduksi. 

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 


