.
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Kokousaika

07.12.2020 kello 18.00–20.30

Kokouspaikka

Osuuspankki 2krs. sosiaalitoimen tila / Etäosallistumismahdollisuus
Läsnä
Anne-Mari Kaarto
Sanna Kiertonen
Matti Kulmanen
Päivi Kössi, pj.
Pertti Liinoja
Mika Nieminen
Tapio Pajula, vpj.
Hannele Rouhiainen, kvalt. pj., etäyhteydellä
Maarit Salama, kvalt. 1. vpj.
Marko Suisto, kvalt. 2. vpj.
Timo Tolppanen, esittelijä
Tarja Salminen, pöytäkirjanpitäjä

Puheenjohtaja

Päivi Kössi

Pöytäkirjanpitäjä

Tarja Salminen

Asiat

pykälät

171–182

sivut

216–232

Pöytäkirjan allekirjoitus
ja varmennus

Pöytäkirja on tarkastettu

Päivi Kössi
puheenjohtaja
Oripäässä 7.12.2020

Tapio Pajula
Pöytäkirja on pidetty ylei- Oripäässä 8.12.2020
sesti nähtävänä
Pöytäkirjanpitäjä

Tarja Salminen
pöytäkirjanpitäjä

Anne-Mari Kaarto

Tarja Salminen
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Khall 171 §

Kunnanhallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä
on saapuvilla kokouksessa. Kunnanhallituksen päätöksen mukaan kutsu
kunnanhallituksen jäsenille toimitetaan vähintään viisi päivää ennen kokousta. Mikäli jonkun tai joidenkin asioiden kiireellisyys niin vaatii, silloin se voidaan esittää puhelimitse.

Ehdotus:

Todetaan kunnanhallituksen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös:

Todettiin kunnanhallituksen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Pöytäkirjan tarkastaminen
Khall 172 §
Ehdotus:

Kunnanhallitus valitsee pöytäkirjantarkastajiksi vuorossa olevat: Tapio
Pajula ja Anne-Mari Kaarto

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tapio Pajula ja Anne-Mari Kaarto.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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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 sopeuttamisohjelman 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 alijäämää yhteensä 618.427,30 euroa.
Lautakunnat tekevät jokainen 1–4kk talouden toteumaraportin ja ne käsitellään lautakuntien lisäksi kunnanhallituksessa ja mahdollisessa talousseminaarissa 6.6.2020.
Talouden sopeuttamisohjelman toteuttamisesta tehdään koonti ja se toimitetaan jälkilähetyksenä esityslistan oheismateriaalina.

Ehdotus:

Kunnanhallitus päättää merkitä sopeuttamisohjelman tässä vaiheessa tiedokseen.

Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
__________________________________________________
Khall 159 §/16.11.2020

Valmistelija: Timo Tolppanen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus on perustanut vuonna 2019 työryhmän, joka on laatinut
säästöohjelman liittyen talouden sopeuttamisohjelmaan. Työryhmä kokoontuu 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 kunnanhallituksen kokouksessa.

Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin
__________________________________________________

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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Khall 173 §

Valmistelija: kunnanjohtaja Timo Tolppanen
Työryhmä on kokoontunut edellisen kerran 1.12.2020. Työryhmä esittää
kunnanhallitukselle päivitetyn talouden säästöohjelman hyväksymistä.
Säästöohjelma toimitetaan oheismateriaalin muodossa jälkilähetyksenä.

Ehdotus:

Kunnanhallitus hyväksyy osaltaan päivitetyn talouden säästöohjelman ja
esittää sen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Muutettu ehdotus:

Kunnanhallitus päättää
1) poistaa talouden tasapainottamisohjelmasta kohdan koulunkäyntiohjaaja 30.000 euroa.
2) esittää vuoden 2021 talousarvioon 30.000 euroa sivistyslautakunnalle
koulunkäyntiohjaajan palkkaamiseksi
3) esittää, että sivistyslautakunta julistaa koulunkäyntiohjaajan toimen
avoimeksi, mikäli kunnanvaltuusto hyväksyy vuoden 2021 talousarvion
4) kirjata, että ne Alastaron tai Virttaan alueen koululaiset, jotka valitsevat
Oripään ala-asteen koulukseen -Oripää on jatkossa valmis kustantamaan
heidän koulukuljetukset Pöytyän koulun yläasteelle
5) hyväksyy osaltaan päivitetyn talouden säästöohjelman ja esittää sen
kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös:

Muutettu ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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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 seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.
Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.
Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa
tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.
Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät
määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa 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 toimintatuotot 1.387.000€. Verotulot ovat arviolta 4.852.000€. Tilikauden ylijäämä poistojen jälkeen on 278.203€.
Sivistyslautakunta käsittelee talousarviota vuodelle 2021 keskiviikkona
14.10.2020 ja sosiaalilautakunta 15.10.2020. Tekninen lautakunta käsittelee talousarviota 2021 ja investointisuunnitelmaa 15.10.2020 kokouksessa. Kunnan investoinnit painottuvat vuonna 2021 vuokra-asuntojen saneerauksessa 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 kokoukseen.
Investointisuunnitelma on esityslistan liitteenä ja taloudenraamit lautakuntatasolla.

Ehdotus:

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

Kunnanhallitus hyväksyy osaltaan taloudenraamit, joiden pohjalta jatketaan talousarvion laatimista.
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Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
_________________________________________________
Khall 157 §/16.11.2020

Valmistelija: kunnanjohtaja Timo Tolppanen
Lautakunnille asetettiin talousarvion 2021 laadintaa varten raami, jonka
lähtökohtana on talousarvio 2020 ja nollabudjetti johtuen kunnan taseen
alijäämästä.
Sivistyslautakunta
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate

TA 2021
115.750, -2,4%
2.354.560, -0,2%
2.238.810, -0,1%

Sosiaalilautakunta:
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate

TA 2021
516.300, +3,2%
5.769.830, -1,4%
5.253.530, -1,8%

Tekninen lautakunta
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate

TA 2021
741.030, -1,8%
1.029.910, -0,2%
288.880, +2,5%

Kunnanhallitus
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate

TA 2021
20.800,
481.430,
460.630,

-5,5 %
15,2 %
16,3 %

Toimialapäälliköt on kutsuttu kunnanhallituksen kokoukseen esittelemään 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 investointiosa palautetaan tekniselle lautakunnalle uudelleen valmisteluun.

Päätös:
Muutettu ehdotus hyväksyttiin
__________________________________________________
Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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Khall 174 §

Valmistelija: kunnanjohtaja Timo Tolppanen
Kunnanhallituksen 16.11.2020 kokouksen jälkeen on tekninen lautakunta
26.11.2020 käsitellyt investointiosan.
Muutokset ovat seuraavat:
Kunnanviraston purkamiselle ehdotetut määrärahat on poistettu suunnitelmavuosilta. Määräraha on merkattu myöhemmin toteutettavaksi ja varaukseksi on merkitty 188.500 €. Mikäli ks. määräraha otettaisiin tulevaisuudessa käyttöön, niin se vaatii uuden käsittelyn ja valtuuston hyväksynnän.
Krapurannan siirtoviemärin määrärahaa on muutettu 100.000 € (aikaisemmin 175.000 €), Koulukujan peruskorjaukseen on lisätty 15.000 € vuosille
2021 ja 2022.
Lisäksi teknisen lautakunnan 78§:ssä esitetään kunnanhallitukselle 1.500
€:n lisäys yksityistieavustuksiin, joka varataan perusparannuksiin.
Kunnanhallitukselle 7.12.2020 esitettävässä vuoden 2021 talousarviossa
toimintakulut ovat 9.657.250 € ja toimintatuotot 1.379.780 €. Verotulot
ovat arviolta 4.852.000 €. Tilikauden ylijäämä poistojen jälkeen on
220.542 €.
Esityslistan liitteenä ovat ne sivut, jotka ovat muuttuneet edellisestä kunnanhallituksen kokouksesta.

Ehdotus:

Kunnanhallitus esittää kokouksessa käsitellyn talousarvion vuodelle 2021
ja suunnitelmavuodet 2022–2023 valtuustolle hyväksyttäväksi

Muutettu ehdotus:

Kunnanhallitus esittää kokouksessa käsitellyn talousarvion vuodelle 2021
ja suunnitelmavuodet 2022–2023 valtuustolle hyväksyttäväksi huomioiden kunnanhallituksen 173 §:n päätöksen. Kunnanhallitus palauttaa investointiosan teknisen lautakunnan käsittelyyn. Lisäksi lisätään henkilöstösuunnitelma.

Päätös:

Muutettu ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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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 sopimus 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 selvitykset ovat olleet esillä pidemmän aikaa Loimaalla ja viime vuoden keväällä oli suunniteltu sivuterveysasemien lakkauttamista asteittain.
Todettakoon, että Oripään kunnan terveysasema ei ole Loimaan kaupungin terveysasema ja siten sen kesäsulut tai muut poikkeavat toimiajat liittyvät sopimukseen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöstä Loimaan ja
Oripään välillä.
Sopimuksen mukaisesti kohdassa 8 (Sopimuksen muuttaminen) on kirjoitettu, että ”Tämän sopimuksen muutoksista päätetään kunnanhallitusten
yhtäpitävillä päätöksillä”. Sopimukseen tulee tehdä muutoksia.
Oripään kunnan terveysaseman palveluja tulee kehittää. Sopimukseen tulee kirjata, että Loimaan kaupunki järjestää sote-palveluja Oripään terveysasemalla. Mikäli Loimaan kaupunki ei pysty ostopalveluna tuottamaan sote-palveluja, niin Oripään kunta voi itse näitä ostopalveluja tehdä
ja tällöin asiakastietojärjestelmät ovat käytössä.
Esimerkiksi jos Oripään kunnalla on mahdollisuus saada lääkäri ostopalveluna, niin ks. lääkärin on päästävä asiakastietojärjestelmään. Lisäksi
Loimaan kaupungin hyvinvointilautakunnan alaisten viranhaltijoiden tulee 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 toimintavuoden alkamista) 3) ulkoistaa koko Oripään terveysaseman palvelut siihen asti, kunnes maakunnallinen sote-palveluiden järjestäminen on
aloitettu.
Liitteenä on nykyinen sopimus (liite nro 3).

Ehdotus:

Sosiaalilautakunta käy asiasta keskustelun ja tekee kokouksessa päätöksen 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 yksipuolisesti muuttaa sopimusta

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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2) Mikäli yhteiseen ratkaisuun ei päästä tämän vuoden 2020 aikana, esitetään 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 virkavapaus)
6) ja siten ostopalveluntuottaja voi käyttää tarvittavia asiakastietojärjestelmiä
7) Pöytyän kansanterveyskuntayhtymä on varteenotettava kumppani yhteistyölle
8) Onko Loimaan seutukunnan yhteinen sote-palveluorganisaatio vielä
mahdollinen, jossa kaikki toimipisteet olisivat yhteisessä käytössä, ja kenellekään ei olisi hallinnollista isäntävastuuta vaan toimittaisiin tasavertaisina sote-palveluja tuottavana organisaationa (esim. kuntayhtymä)
kohti hallituksen sote-mallia
9) Loimaan hyvinvointilautakunnalle esitetään, että Loimaan vuodeosastojen korkeaan vuorokausihintaa tulisi kiinnittää huomiota ja tehdä toiminnallisia muutoksia
10) Harkittavaksi täytyy ottaa myös koko Oripään terveysaseman ulkoistaminen ja siten kuntalaisten palvelujen turvaaminen lähipalveluna
11) Oripään kunta on valmis vuokranalennukseen Oripään terveysaseman
osalta, jotta palvelut säilyvät Oripäässä
__________________________________________________
Khall 118 §/14.9.2020
Ehdotus:

Oripään kunnanhallitus päättää lähettää neuvottelukutsun Loimaan kaupunginhallitukselle, jonka aiheena on Loimaan kaupungin ja Oripään kunnan välisen sosiaali- ja terveydenhuollon sopimuksen muuttaminen.

Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
__________________________________________________
7.12.2020
Khall 175 §

Oripään kunnan ja Loimaan kaupungin välinen neuvottelutilaisuus pidettiin Oripäässä, Kulmalankuja 30, Kivisali nimisessä kiinteistössä
20.10.2020 klo 17 alkaen.
Tämän jälkeen Oripään viranhaltijat (sosiaalijohtaja ja kunnanjohtaja)
ovat pitäneet yhdessä Loimaan edustajien (hyvinvointivaliokunnan pj,
kaupunginjohtaja ja sote-johtaja) kanssa neuvottelun 18.11.2020, jonka
tuloksena esitetään kunnanhallitukselle päivitetty sopimus.
Sopimus on esityslistan liitteenä.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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Ehdotus:

Oripään kunnanhallitus hyväksyy osaltaan kokouksessa käsitellyn Loimaan kaupungin ja Oripään kunnan välisen sosiaali- ja terveydenhuollon
sopimuksen.

Muutettu ehdotus:

Liinoja ehdotti asian palauttamista uudelleen valmisteltavaksi. Ehdotusta
ei kannatettu.

Muutettu ehdotus:

Liinoja ehdotti, että Oripään kunnanhallitus hyväksyy osaltaan kokouksessa käsitellyn Loimaan kaupungin ja Oripään kunnan välisen sosiaalija terveydenhuollon sopimuksen. ja toivoo että Loimaa pystyy hoitamaan
sopimuksen mukaiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Oripäässä.
Ehdotusta ei kannatettu.

Päätös:

Alkuperäinen ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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Kantatie 41 liikenneturvallisuuden parantaminen Oripään alueella
Khall 176 §

Valmistelija: kunnanjohtaja Timo Tolppanen ja rakennusmestari Aki
Vuorinen
Kantatie 41:llä on Oripään kohdalla lukuisia riskitekijöitä. Erilaisia liikennemuotoja on useita ja ne sekoittuvat risteyksissä, sekä Oripään läpiliikenteessä. On esim. raskasta liikennettä, maatalouskoneita, kävelijöitä ja
pyöräilijöitä. Kaikki käyttävät samoja väyliä.
Kantatie 41 liikenneturvallisuuden parantaminen on syytä aloittaa, jotta
kantatien läheisyydessä ajamiseen saadaan lisää selkeyttä. Oripäässä ei
haluta heikentää suoraan ajavan liikenteen sujuvuutta, mutta on luotava
edellytykset risteyksien turvallisuuden parantamiselle.
Tärkeimmät keinot turvallisuuden parantamiseksi ovat liikenteen rauhoittaminen ja kevyen liikenteen aseman parantaminen. Rauhoittamispyrkimyksiä tukevat taajamaan saapumisen korostaminen, nopeuksien alentaminen taajaman sisällä ja liittymäväylien oikea mitoitus.
Lisäksi on uudistettava nykyistä kantatien valaistusta. Valaistuksen rakentaminen esim. Alastaron suunnalta Oripäähän tultaessa alkaisi n. 200 m
ennen Hirvikoskentien, eli tien 210 risteystä. Valaistus jatkuisi Tanskilantien risteykseen asti. Seuraavissa risteyksissä olisi niitä korostavat valot:
Tanskilantien, Yhdystien, Yläneentien ja Hirvikoskentien risteykset.
Ajonopeutta tulisi laskea erityisesti Yläneentien risteyksen kohdalla. Lisäksi erilliset liittymät tulisi rakentaa Yläneentien ja Hirvikoskentien molemmin puolin.

Ehdotus:

Kunnanhallitus lähettää ELY-keskukselle pyynnön Kantatie 41 liikenneturvallisuuden suunnittelun aloittamiseksi ja parantamiseksi Oripään alueella esittelytekstin mukaiset asiat huomioiden.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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Hallintokuntien pöytäkirjat
Khall 177 §

Kuntalain 92. § mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja,
kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on lain nojalla siirretty
kunnanhallituksen alaisen viranomaisen toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen.
Hallintosäännön 29. § mukaan kunnan viranomaisen on neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta ilmoitettava kunnanhallitukselle ja lautakunnalle niiden määräämällä tavalla niistä päätöksistä, jotka voidaan ottaa kunnanhallituksen tai lautakunnan käsiteltäväksi.
Edellä mainittujen säännösten nojalla kunnanhallitukselle on toimitettu
seuraavat hallintokuntien pöytäkirjat:
Tekninen lautakunta 26.11.2020

Ehdotus:

Kunnanhallitus merkitsee edellä mainitut pöytäkirjat tietoonsa saatetuiksi
ja toteaa, että niihin sisältyvät päätökset eivät anna aihetta enempiin toimenpiteisiin, muilta osin, mitä on jo käsitelty.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

ORIPÄÄN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kunnanhallitus

7.12.2020
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Kiinteistöluovutusilmoitukset
Khall 178 §

Etuostolain mukaan kunnalla on etuosto-oikeus kunnassa sijaitsevan kiinteistön kaupassa.
Etuosto-oikeutta ei kuitenkaan ole, mikäli kiinteistö käsittää tai jos samalla luovutuskirjalla tai muutoin luovutuksin, jotka on katsottava samaksi 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, kaupat joissa ostajana tai myyjänä on valtio tai sen laitos, pakkohuutokaupat
sekä niin sanotut kohtuuttomiksi katsottavat tilanteet.
Kunta voi käyttää etuosto-oikeuttaan vain maan hankkimiseksi yhdyskuntarakentamista sekä virkistys- ja suojelutarkoituksia varten.
Etuostolain mukaan etuosto-oikeutta käytettäessä päätökseen saavat ostaja ja myyjä hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen.
Kunnan päätökseen olla käyttämättä etuosto-oikeutta ei saa hakea muutosta valittamalla.
Tietosuojavaltuutetun mukaan, jos kiinteistön omistajana on luonnollinen
henkilö, on kiinteistöä kuvaava tieto myös henkilötieto, jolloin henkilötietolain säännöksiä tiedon käsittelyn suhteen tulee noudattaa. Tämä tarkoittaa 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.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

ORIPÄÄN KUNTA

Kokouspäivämäärä
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Ilmoitusasiat
Khall 179 §

OP Yrityspankki Oyj:
Kuntatodistukset: 550 000 euroa 30.11.2020

Ehdotus:

Ilmoitusasiat merkitään kunnanhallituksen tiedoksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

ORIPÄÄN KUNTA

Kokouspäivämäärä
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Pöytäkirjajäljennökset
Khall 180 §

VSSHP:
Valtuusto 24.11.2020; http://vsshp.ktweb.fi
Varsinais-Suomen erityishuoltopiiri:
Hallituksen ja valtuuston kokouspöytäkirjat: Valtuusto 12.11.2020;
www.kto-vs.fi
Varsinais-Suomen liitto:
Maakuntahallitus 16.11.2020; www.varsinais-suomi.fi
Liedon kunta:
Ympäristöterveyslautakunta 25.11.2020; Pöytäkirjahaku (lieto.fi)

Ehdotus:

Pöytäkirjajäljennökset merkitään kunnanhallituksen tiedoksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

ORIPÄÄN KUNTA

Kokouspäivämäärä
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Viranhaltijapäätökset
Khall 181 §

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

Henkilöstöpäätökset: 45§ kunnanjohtaja
Viranhaltijapäätökset: 6§ kunnanjohtaja

ORIPÄÄN KUNTA

Kokouspäivämäärä
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Muut asiat
Khall 182 §

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

- Esityslistat toivottiin näkyville kunnan www-sivuille ennen kokouksia
- Henkilökunnan irtisanoutumisien syyt olisi hyvä mahdollisuuksien mukaan selvittää
- Työhyvinvointikyselyn tilanteesta keskustelua
- Markkinointiin kaivataan ideoita

