ORIPÄÄN KUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA

Kunnanvaltuusto
Kokousaika

17.12.2020 kello 18.00–18.51

Kokouspaikka

Koulutie 2, kunnantalo, valtuustosali

Nro

Sivu

6/2020

46

Läsnä
Kaarto, Anne-Mari, vj. Anne Lintumaa
Kalsi, Esa
Kankare, Tarmo
Kiertonen, Sanna
Koivusaari, Miia
Kulmanen, Matti
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
Isotalo Irmeli, taloussihteeri
Kaskiluoto Heli, sosiaalijohtaja
Virtanen Mika, sivistysjohtaja
Vuorinen Aki, rakennusmestari
Salminen Tarja, pöytäkirjanpitäjä

Puheenjohtaja

Hannele Rouhiainen

Pöytäkirjanpitäjä

Tarja Salminen

Asiat

pykälät

32–36

sivut

46–55

Pöytäkirjan allekirjoitus ja
varmennus

Pöytäkirja on tarkastettu

Hannele Rouhiainen
puheenjohtaja
Oripäässä 17.12.2020

Mika Nieminen
Pöytäkirja on pidetty ylei- Oripäässä 18.12.2020
sesti nähtävänä
Pöytäkirjanpitäjä

Tarja Salminen
pöytäkirjanpitäjä

Tapio Pajula

Tarja Salminen
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Kokouspäivämäärä
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kvalt 32 §

Hallintosäännön 80 §:n mukaan suoritetaan nimenhuuto.
Kokouskutsu on lähetetty valtuutetuille 10.12.2020. Kokouskuulutus on
julkaistu kunnan ilmoitustaululla ja verkkosivuilla 11.12.2020 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 33 §

Hallintosäännön mukaan valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja sovitaan
tarkastusajasta.

Ehdotus:

Pöytäkirjantarkastus suoritetaan 17.12.2020. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, vuorossa: Pekka Markula ja Mika Nieminen.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mika Nieminen ja Tapio Pajula.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

ORIPÄÄN KUNTA
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Sivu

Kunnanvaltuusto

16.12.2020

48

_______________________________________________________________________________________

Kuntavaalit 2021
Khall 164 §/16.11.2020

Valmistelija: 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 puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä
varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme;
Vaalilautakunnan jäsenten, että niiden varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa asianomaisessa vaalipiirissä edellisissä eduskuntavaaleissa 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, sisaruksensa tai vanhempansa eivät voi olla vaalitoimikunnan jäsenenä eivätkä
varajäsenenä. Puolisolla tarkoitetaan aviopuolisoa sekä avioliitonomaisissa olosuhteissa ja rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä. Oma
sekä edellä mainitun sukulaisen ehdokkuus missä tahansa kunnassa aiheuttaa sen, että henkilö ei ole vaalikelpoinen vaalilautakuntaan.
Vaalilautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimet ja yhteystiedot on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle. Vaalilautakunta
voi ottaa avustavaa henkilöstöä äänestyslippujen laskemista ja järjestämistä sekä tietojärjestelmien käyttämistä varten.
Kunnanvaltuusto on valinnut 19.6.2017 § 29 keskusvaalilautakuntaan toimikaudeksi 2017–2021 seuraavat henkilöt:
pj. Marja-Leena Lehtelä
vpj. Ritva Lammela
Anne Lintumaa
Mauri Leppämäki
Hannu Suisto

Ehdotus:

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

1. vj. Iina Ketokoski
2. vj. Heli Vainionmaa-Hakanen
3. vj. Sirpa Lötjönen
4. vj. Joni Kelkka
5. vj. Markus Ylijoki

Kunnanhallitus
1) esittää valtuustolle, että se valitsee keskusvaalilautakunnan jäsenet ja
heidän varajäsenensä

ORIPÄÄN KUNTA
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2) esittää valtuustolle, että se valitsee keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan 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.
__________________________________________________
Kvalt 34 §
Ehdotus:

Kunnanvaltuusto
1) valitsee keskusvaalilautakunnan jäsenet ja heidän varajäsenensä
2) valitsee keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan

Päätös:

Keskusvaalilautakunnan jäseniksi ja puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi valittiin:
pj. Marja-Leena Lehtelä
Sirpa Lötjönen
Päivi Pellonperä
Mauri Leppämäki
vpj. Hannu Suisto

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

1. vj. Hannele Rouhiainen
2. vj. Heli Vainionmaa-Hakanen
3. vj. Rauno Mäentausta
4. vj. Joni Kelkka
5. vj. Heli Viitasaari

ORIPÄÄN KUNTA
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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 §/7.12.2020

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.
__________________________________________________
Kvalt 35 §
Ehdotus:

Kunnanvaltuusto hyväksyy kunnanhallituksen esityksestä päivitetyn talouden säästöohjelman.

Päätös:

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:

Kunnanhallitus hyväksyy osaltaan taloudenraamit, joiden pohjalta jatketaan talousarvion laatimista.

Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
_________________________________________________
Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

ORIPÄÄN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kunnanvaltuusto

16.12.2020

53

_______________________________________________________________________________________

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.
__________________________________________________
Kvalt 36 §

Kunnanhallitus on kokoontunut 17.12.2020 käsittelemään vuoden 2021
talousarviota ja suunnitelmavuosia 2022–2023.
Kunnanvaltuustolle on toimitettu talousarviokirja, johon on tehty muutokset henkilöstösuunnitelmaan ja suunnitelmavuosiin 2022–2023. Vuoden

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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2021 talouslukuihin tai muihin teksteihin ei ole tehty muutoksia. Investointiosa on lähetetty 7.12.2020 tilanteen mukaisesti.

Ehdotus:

Kunnanhallitus esittää, että valtuusto hyväksyy 17.12.2020 kunnanhallituksen kokouksessa käsitellyn vuoden 2021 talousarvion ja suunnitelmavuodet 2022–2023.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

