.
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Kokousaika

17.12.2020 kello 17.00–17.46

Kokouspaikka

Koulutie 2, kunnantalo, valtuustosali / Etäosallistumismahdollisuus
Läsnä
Anne-Mari Kaarto, vj. Miia Koivusaari
Sanna Kiertonen
Matti Kulmanen
Päivi Kössi, pj.
Pertti Liinoja, saapui klo 17.03
Mika Nieminen
Tapio Pajula
Hannele Rouhiainen, kvalt. pj.
Maarit Salama, kvalt. 1. vpj., saapui klo 17.19
Marko Suisto, kvalt. 2. vpj.
Timo Tolppanen, esittelijä
Tarja Salminen, pöytäkirjanpitäjä
Aki Vuorinen, rakennusmestari

Puheenjohtaja

Päivi Kössi

Pöytäkirjanpitäjä

Tarja Salminen

Asiat

pykälät

183–190

sivut

233–246

Pöytäkirjan allekirjoitus
ja varmennus
Päivi Kössi
puheenjohtaja
Oripäässä 17.12.2020

Tarja Salminen
pöytäkirjanpitäjä

Sanna Kiertonen
Pöytäkirja on pidetty ylei- Oripäässä 18.12.2020
sesti nähtävänä

Matti Kulmanen

Pöytäkirja on tarkastettu

Pöytäkirjanpitäjä

Tarja Salminen
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Khall 183 §

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 184 §
Ehdotus:

Kunnanhallitus valitsee pöytäkirjantarkastajiksi vuorossa olevat: Sanna
Kiertonen ja Matti Kulmanen.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sanna Kiertonen ja Matti Kulmanen.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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Kirjastotoimen lisämääräraha
Sivltk § 79

Valmistelija: Mari Kujanpää, kirjastonjohtaja
Oripään kirjaston vuosi 2020 oli yllätyksekäs: kirjasto muutti keväällä
kunnanviraston yhteydestä uusiin vuokratiloihin Rasinkujalle. Muutto,
sen edellyttämät hankinnat ja muut menoerät eivät olleet tiedossa syksyllä
2019, jolloin kirjaston talousarvio vuodelle 2020 laadittiin.
Kirjastotoimella ei ollut muuton vuoksi mahdollisuuksia pysyä vuoden
2020 talousarvion rajoissa. Yläkerran rakentamiskustannukset olivat
16 000 euroa, ja lisäksi kirjaston pienkalusteisiin (kenkäteline, kaksi kirjavaunua, istuinpenkki, aakkossarjat) kului 1 000 euroa. Kirjasto tarvitsisi
näiden kustannusten vuoksi 17 000 euron suuruisen lisämäärärahan.

Ehdotus:

Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kirjastotoimelle myönnetään 17 000 euron lisämääräraha.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietoja:
Mari Kujanpää, kirjastonjohtaja, puh. 0400 215 582
__________________________________________________
Khall 185 §

valmistelija: kunnanjohtaja Timo Tolppanen
Uuden talousohjelman käyttö on aloitettu Oripään kunnassa. Viranhaltijat
pääsevät näkemään talouden toetumaa. Mikäli arvioidaan ylitystä talousarviossa, on siihen haettava tilikauden aikana lisämäärärahaa perustelluin
syin.
Vuoden 2020 tilinpäätösennuste osoittaa noin 250.000 euron ylijäämäistä
tulosta. Tällöin on mahdollista tarkkailla missä osa-alueissa alitusta tulee
tapahtumaan ja lisämäärärahaa ei tarvitse valtuustolta hakea. Johtoryhmä
tasolla seurataan talouden toteumaa kuukausittain ja tilinpäätös ennustetta
erityisesti loppuvuoden osalta.

Ehdotus:

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

Kunnanhallitus päättää
1) merkitä sivistyslautakunnan esityksen tiedoksi ja
2) kattaa esitetyn ylityksen kunnan talousarvion sisäisillä siirroilla kahdesta eri kustannuspaikoista, joihin ennakoidaan tilinpäätökseen alitusta
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3) tehdä siirrot kustannuspaikalta 2412 Lasten kotihoidontuesta tili 4730
yhteensä 8.500 euroa kirjastotoimen kustannuspaikalle 3410 ja kustannuspaikalta 3316 Muut avustukset kotitalouksille ja kuljetukset tililtä 4420 yhteensä 8.500 euroa kirjastotoimen kustannuspaikalle
3410.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

Ehdotus hyväksyttiin.
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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 §/7.12.2020

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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Tekn.ltk. § 84/16.12.2020 Valmistelija: Aki Vuorinen, Rakennusmestari
JOHDANTO
Krapurannan jätevesiviemärin suunnittelu on lähtenyt Oripään kunnan
tilaaman ja Airix Oy:n tekemän VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEET/Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti sekä kehittämissuunnitelmasta. (Työ: E23482.90 Turku 15.01.2012.) Kehittämissuunnitelma on hyväksytty Khall 38 § /5.3.2012. Kehittämissuunnitelmaa ei ole
päivitetty tämän jälkeen.
KEHITTÄMISSUUNNITELMA
”Kehittämissuunnitelman laatiminen perustuu vesihuoltolakiin. Vesihuoltolain mukaan kunnan tulee kehittää vesihuoltoa alueellaan yhdyskuntakehitystä vastaavasti vesihuoltolain tavoitteiden toteuttamiseksi
sekä osallistua vesihuollon alueelliseen yleissuunnitteluun (Vesihuoltolaki 5 §).
Tarkoituksena on, että kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma kytkeytyy riittävästi maankäyttö- ja rakennuslain suunnittelujärjestelmään,
jota se hyödyntäisi ja täydentäisi.
Suunnitelma ei ole oikeusvaikutteinen asiakirja, vaan suunnittelua ohjaava työkalu, jota voivat hyödyntää kuntalaiset, kunnan päättävät ja
toimeenpanevat tahot sekä toiminta-alueellaan vesihuollosta vastaava
vesihuoltolaitos.”
(Kehittämissuunnitelma s.1)
Suunnittelualueena on koko Oripään kunnan alue. Oripään kuntaan varsinaisen kunnan alueen lisäksi kuuluu Juvankosken enklaavi kunnan luoteispuolella.
Kehittämissuunnitelmassa Krapurannan alue on määritelty luokkaan II,
eli tavoitteelliseksi toiminta-alueeksi. Esimerkiksi Myllykylän alue on
määritelty luokkaan III, mahdolliset viemäröintialueet/esim. vesiosuuskunta.
Viemäriverkosto on suunniteltu laajennettavaksi kattamaan Krapurannan
pohjavesialueen 2019–2020. Viemäriin suunniteltiin liitettävän 20 kiinteistöä ja leirintäalue. Nyt suunniteltuun ratkaisuun on kuitenkin liittymässä arviolta 5 kiinteistöä ja leirintäalue.
Suunnitellun viemärilinjan läheisyydessä on lisäksi 5 kiinteistöä, jotka
voidaan velvoittaa liittymään tulevaisuudessa viemäriin, edellyttäen
krapurannan pohjavesialueen määrittämistä vesilaitoksen toiminta-alueeseen ja kiinteistöjen käyttöön liittyvien tekijöiden ollessa määrääviä.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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PERUSTELUT
Vesihuoltolaki

Vesihuoltolaki velvoittaa turvaamaan asutuksen vesihuoltoon sekä, jollei
toisin säädetä, asutukseen vesihuollon kannalta rinnastuvan elinkeino- ja
vapaa-ajantoiminnan vesihuoltoon. sellainen vesihuolto, että kohtuullisin
kustannuksin on saatavissa riittävästi terveydellisesti ja muutoinkin
moitteetonta talousvettä sekä terveyden- ja ympäristönsuojelun kannalta
asianmukainen viemäröinti.
Kunnan tulee kehittää vesihuoltoa alueellaan yhdyskuntakehitystä vastaavasti vesihuoltolain tavoitteiden toteuttamiseksi yhteistyössä alueensa
vesihuoltolaitosten, laitoksille vettä toimittavien ja niiden jätevesiä käsittelevien sekä muiden kuntien kanssa sekä osallistua vesihuollon alueelliseen yleissuunnitteluun.
Jos suurehkon asukasjoukon tarve taikka terveydelliset tai ympäristönsuojelulliset syyt sitä vaativat, kunnan tulee huolehtia siitä, että ryhdytään toimenpiteisiin tarvetta vastaavan vesihuoltolaitoksen perustamiseksi, vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen laajentamiseksi tai muun
tarpeellisen vesihuollon palvelun saatavuuden turvaamiseksi.
(Vesihuoltolaki, 9.2.2001/11, 1§, 2§, 5§, 6§)

SF-C Caravan ry toiminta
Viemärihaaran suurin hyötyjä ja käyttäjä tulee olemaan SF-Caravan Loimaan seutu ry:n ylläpitämä Krapurannan leirintäalue. Yhdistys on jo ilmaissut huolensa jätevesiviemärin rakentamatta jättämisestä ja epäilee
vahvasti pystyvänsä jatkamaan toimintaansa nykyisellään. Leirintäalueella järjestetään erilaisia tapahtumia erityisesti kesäaikaan, joilla on
merkittävä vaikutus myös kunnan mainontaan sekä näkyvyyteen (mm
vuosittaiset haitaritreffit) ja välilliset vaikutukset kunnan elinkeinoelämään ovat ilmeiset.
(Liite: Oheismateriaali_SF-C_Krapuranta_sähköposti)
Tulot
Viemärin rakentamisesta saadaan välittömiä tuloja arviolta 16 303,20 €,
jotka koostuvat liittymismaksuista. SF-C Krapurannan liittymismaksun
suuruus on käsiteltävä erikseen teknisessä lautakunnassa, mikäli viemäri
rakennetaan.
Perus- ja käyttömaksuja saadaan arviolta 1860 € vuodessa, 5 kiinteistöä
ja leirintäalue, mutta summa vaihtelee käytön mukaan ja leirintäalueen
jätevesimäärä pitää laskuttaa mitatun jäteveden perusteella.
Takaisinmaksuaika arvioidulla toteutuksella 45 vuotta.
(Liite: Tuloslaskelma)
Ehdotus:

Tekninen lautakunta hyväksyy talousarvion Tekn.ltk. 70§/26.11.2020
mukaisesti.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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Lisätietoja:
Rakennusmestari Aki Vuorinen, 0447625310
__________________________________________________
Khall 186 §

Valmistelija: kunnanjohtaja Timo Tolppanen
Kunnanhallitus kutsuu rakennusmestarin esittelemään 16.12.2020 teknisen lautakunnan päätöksen investointiosasta ja sen perustelut kunnanhallituksen kokoukseen.
Talousarviokirjaan on tehty pienet päivitykset, jotka käsittelevät vuoden
2021 henkilöstösuunnitelmaa (lisätty taulukkoon) ja suunnitelmavuosien
2022–2023 lukuja.

Ehdotus:

Kunnanhallitus
1) merkitsee teknisen lautakunnan päätöksen tiedokseen
2) päättää keskustelun jälkeen talousarvion 2021 investointiesityksestä
valtuustolle
3) esittää, että valtuusto hyväksyy 17.12.2020 kunnanhallituksen kokouksessa käsitellyn vuoden 2021 talousarvion ja suunnitelmavuodet
2022–2023.

Muutettu ehdotus:

Liinoja ehdotti teknisen lautakunnan talousarvioon 30 000 euron lisämäärärahaa osa-aikaisen laitosmiehen palkkaamiseen. Nieminen kannatti ehdotusta.

Asian käsittely:

Suoritettiin äänestys. Liinojan ehdotusta kannatettiin yksimielisesti.

Päätös:

Kunnanhallitus
1) merkitsee teknisen lautakunnan päätöksen tiedokseen
2) päättää keskustelun jälkeen talousarvion 2021 investointiesityksestä
valtuustolle
3) esittää, että valtuusto hyväksyy 17.12.2020 kunnanhallituksen kokouksessa käsitellyn vuoden 2021 talousarvion ja suunnitelmavuodet
2022–2023
4) esittää valtuustolle 30 000 euron lisämäärärahaa osa-aikaisen laitosmiehen palkkaamiseen.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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Hallintokuntien pöytäkirjat
Khall 187 §

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:
Sosiaalilautakunta 8.12.2020
Sivistyslautakunta 9.12.2020
Tekninen lautakunta 16.12.2020

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
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Ilmoitusasiat
Khall 188 §

ELY-keskus:
Päätös VARELY/4796/2020/Reittipohjaiset joukkoliikennepalvelut
2020/4, Varsinais-Suomen ELY, Oripää-Pöytyä-Turku

Ehdotus:

Ilmoitusasiat merkitään kunnanhallituksen tiedoksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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Pöytäkirjajäljennökset
Khall 189 §

Varsinais-Suomen liitto:
Maakuntavaltuusto 7.12.2020; www.varsinais-suomi.fi
Marttilan kunta:
Ote kunnanhallituksen 7.12.2020 kokouspöytäkirjasta koskien aluearkkitehdin työsuhdetta; https://marttila.fi/paatoksenteko/esityslistat-ja-poytakirjat/kunnanhallitus/

Ehdotus:

Pöytäkirjajäljennökset merkitään kunnanhallituksen tiedoksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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Viranhaltijapäätökset
Khall 190 §
Henkilöstöpäätökset: kunnanjohtaja Viranhaltijapäätökset: kunnanjohtaja 7§

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

