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ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu 

Kunnanhallitus 

 

 

 1/2021 1 

Kokousaika 25.1.2021 kello 18.00–19.34 

Kokouspaikka Koulutie 2, kunnantalo, valtuustosali  

 

Läsnä      

   

  Anne-Mari Kaarto 

  Sanna Kiertonen, saapui klo 18.04 

  Matti Kulmanen  

  Päivi Kössi, pj. 

  Pertti Liinoja 

  Mika Nieminen, poissa § 10 ajan 

  Tapio Pajula vj. Pekka Markula 

  Hannele Rouhiainen, kvalt. pj. 

  Maarit Salama, kvalt. 1. vpj. 

  Marko Suisto, kvalt. 2. vpj. 

 

  Timo Tolppanen, esittelijä 

  Heli Kaskiluoto, sosiaalijohtaja § 10 ja § 3 

Tarja Salminen, pöytäkirjanpitäjä, poissa § 3 käsittelyn ajan, pöytäkir-

janpitäjänä § 3 Timo Tolppanen 

 

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja Päivi Kössi 

Pöytäkirjanpitäjä Tarja Salminen, Timo Tolppanen § 3 

Asiat pykälät  1–16 sivut 

 

1–25 

Pöytäkirjan allekirjoitus 

ja varmennus 

 

 

Päivi Kössi  

puheenjohtaja 

 

 

Tarja Salminen            Timo Tolppanen 

pöytäkirjanpitäjä            

Pöytäkirja on tarkastettu Oripäässä 25.1.2021 

 

 

Anne-Mari Kaarto       Sanna Kiertonen  

 

 

 

          Matti Kulmanen 

Pöytäkirja on pidetty ylei-

sesti nähtävänä 

 

Oripäässä 26.1.2021 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä 

 

 

 

Tarja Salminen 

 



 

ORIPÄÄN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu 

   

Kunnanhallitus 25.1.2021  2  

   

 

 

Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

Khall  1 §  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  2 §  

 

Ehdotus:   Kunnanhallitus valitsee pöytäkirjantarkastajiksi vuorossa olevat: Anne-

Mari Kaarto ja Matti Kulmanen, § 3 Sanna Kiertonen. 

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin.  

 

 

Käsittelyjärjestyksen muuttaminen: 

Pykälä 10 käsiteltiin pykälien 2 ja 3 välissä, pykälänumerointi esityslis-

tan mukainen.   
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Toimistosihteeri Laura Torkin pyyntö palkan tarkistamisesta 
 

Khall  3 §  Valmistelija: kunnanjohtaja Timo Tolppanen 
 

Toimistosihteeri Laura Torkki on osoittanut 18.12.2020 pyynnön Oripään 

kunnan johtoryhmälle, jossa hän pyytää palkkansa tarkistamista samalle 

tasolle kuin teknisen sihteerin palkka. Lisäksi hän pyytää palkantarkis-

tusta takautuvasti 1.1.2019 alkanen.  

 

Kokouksen oheismateriaalina on Laura Torkin ks. pyyntö.  

 

Toimistosihteerien tehtävänkuvat on tarkistettu loppuvuodesta 2019. Tä-

män jälkeen on 30.12.2020 allekirjoitettu Laura Torkin tehtävänkuva.  

 

  Hallituksen kokouksessa asiaa esitellään tarkemmin.  

 

Sosiaalijohtaja Heli Kaskiluoto on kutsuttu kokoukseen tämän asiapykä-

län ajaksi.  

 

 

Pöytäkirjamerkintä: Tarja Salminen poistui pykälän käsittelyn ajaksi. 

 

 

Ehdotus:  Kunnanjohtaja esitti, että tehtäväkohtaiset palkat pidetään samana ja lisä-

tään toimistosihteeri Laura Torkin henkilökohtaiseen lisään 150€/kk pe-

gasos pääkäyttäjän tehtävästä 1.1.2021 alkaen. 

 

 

Pöytäkirjamerkintä: Anne-Mari Kaarto poistui asian käsittelyn aikana. 

 

 

Käsittely: Matti Kulmanen ehdotti Sanna Kiertosen kannattamana, että toimistosih-

teeri Laura Torkin tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan 200€/kk 1.2.2021 

alkaen. 

Toimistosihteeri Tarja Salmisen tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan 

200€/kk 1.2.2021 alkaen. 

Taloussihteeri Irmeli Isotalon tehtävänimike vaihdetaan toimistopäälli-

köksi 1.2.2021 alkaen. Tehtäväkohtainen palkka päätetään seuraavassa 

kunnanhallituksen kokouksessa.  

 

 

Muutettu ehdotus: Kunnanjohtaja teki muutetun päätösehdotuksen, jossa toimistosihteeri 

Laura Torkin tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan 200€/kk 1.2.2021 al-

kaen. 

Toimistosihteeri Tarja Salmisen tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan 

200€/kk 1.2.2021 alkaen. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Taloussihteeri Irmeli Isotalon tehtävänimike vaihdetaan toimistopäälli-

köksi 1.2.2021 alkaen. Tehtäväkohtainen palkka päätetään seuraavassa 

kunnanhallituksen kokouksessa.  

 

 

Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan muutetun pää-

tösehdotuksen. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Valtuuston 17.12.2020 kokouksen päätösten täytäntöönpano 
 

Khall  4 § Valmistelija: Tarja Salminen 

 

Valtuuston kokouksessa 17.12.2020 päätettiin seuraavat asiat: 

- Kuntavaalit 2021 

- Talouden sopeuttamisohjelma 

- Talousarvio 2021 ja suunnitelmavuodet 2022–2023 

 

 

Ehdotus: Kunnanhallitus toteaa, että valtuuston päätökset ovat syntyneet oikeassa 

järjestyksessä ja päättää panna ne täytäntöön. 

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin.   



 

ORIPÄÄN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu 

   

Kunnanhallitus 25.1.2021  6  

   

 

 

Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Kunnanhallituksen vuoden 2021 kokousaikataulu 
 

Khall  5 § Valmistelija: Tarja Salminen 

 

Ehdotus: Kunnanhallituksen kokoukset pidetään tarvittaessa kuun kolmantena maa-

nantaina klo 18.00, poikkeuksena maaliskuu, jolloin kokous pidetään 

29.3.2021 tilinpäätöksen aikataulun takia.  

 

  

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Yleis- ja taloushallinnon käyttösuunnitelma ja kunnanhallituksen laskujen ja to-

sitteiden hyväksyjät 
 

Khall  6 §  Valmistelija: Tarja Salminen          

 

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan17.12.2020 hyväksynyt hallituksen 

esityksen vuoden 2021 talousarvioksi.  

 

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy talousarvion mukaisen käyttösuunnitelman.  

 

Kunnanhallituksen laskujen ja tositteiden hyväksyjiksi hallitus nimeää 

kunnanjohtajan ja taloussihteerin, kummankin erikseen. 

Kirjanpidon tositteiden hyväksyjänä ja allekirjoittajana toimii taloussih-

teeri. 

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Ostotarjous 
   

Khall  7 § Valmistelija: Aki Vuorinen, rakennusmestari 
 

 Pekka Virtanen Koneurakointi P.Virtanen Oy puolesta on tarjoutunut os-

tamaan varastorakennuksen Oripään kunnan omistamalta kiinteistöltä 

Tanhuanpää 561-404-1-33 purettavaksi yhden (1) euron kauppahintaan.  

 

 Yritys on vuokralaisena kyseisessä rakennuksessa ja rakennuksen yleis-

kunto on heikko. Rakennus sijaitsee kiinteistöllä jolta on tarkoitus purkaa 

huonokuntoisia ja tarpeettomia rakennuksia lähitulevaisuudessa. 

  

 

Ehdotus: Hallitus päättää myydä hallirakennuksen tarjottuun hintaan. Kaupan eh-

tona on kaiken rakennukseen liittyvän materiaalin poisvienti toukokuun 

31. päivään 2021 mennessä. 

 

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Oripään kunnan viranhaltijaedustaja ja varajäsen hyvinvointivaliokunnassa 
 

Khall  8 §  Valmistelija:  kunnanjohtaja Timo Tolppanen 

 

Loimaan kaupunginhallitus on 11.1.2021 §7 päättänyt seuraavaa:  

 

Loimaan kaupunginhallitus esittää, että valtuusto hyväksyy hallintosään-

nön 10 §:n lisäyksen: ’’Hyvinvointivaliokuntaan voidaan nimetä hallinto-

säännön 9 §:n mukaisten valiokunnan puheenjohtajan, varapuheenjohta-

jan ja 7 jäsenen lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyösopimuksen 

mukaiset Oripään kunnan nimeämät edustajat (2) ja heidän varaedusta-

jansa.’’ 

 

Loimaan kaupunginvaltuusto on kokoontunut 18.1.2021 ja on oletettavaa, 

että kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaupunginhallituksen päätöksen.  

   

Oripään kunnan edustajana Loimaan kaupungin hyvinvointivaliokun-

nassa jatkaa kuluvan valtuustokauden loppuun Päivi Kössi ja hänen vara-

jäsen Anne Lintumaa.   

 

 

Ehdotus:  Oripään kunnanhallitus valitsee Oripään kunnan viranhaltija edustajaksi 

sosiaalijohtajan ja hänen varajäseneksi kunnanjohtajan.  

 

    

Päätös:   Ehdotus hyväksyttiin. 

  



 

ORIPÄÄN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu 

   

Kunnanhallitus 25.1.2021  10  

   

 

 

Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

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 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. 

__________________________________________________  

 

Kvalt 34 § 

 

Ehdotus: Kunnanvaltuusto 

1) valitsee keskusvaalilautakunnan jäsenet ja heidän varajäsenensä 

2) valitsee keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohta-

jan 

 

 

Päätös:    Keskusvaalilautakunnan jäseniksi ja puheenjohtajaksi ja varapuheenjoh-

tajaksi valittiin: 

   

pj. Marja-Leena Lehtelä  1. vj. Hannele Rouhiainen 

Sirpa Lötjönen   2. vj. Heli Vainionmaa-Hakanen 

Päivi Pellonperä  3. vj. Rauno Mäentausta  

Mauri Leppämäki  4. vj. Joni Kelkka  

vpj. Hannu Suisto  5. vj. Heli Viitasaari 

__________________________________________________  

 

Khall  9 §/25.1.2021 Valmistelija: kunnanjohtaja Timo Tolppanen 

 

Kunnanhallitus on 16.11.2020 § 164 päättänyt, että se asettaa tammikuun 

2021 kokouksessa vaalilautakunnan. 

 

Ehdokas ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Ehdokas 

tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa eivät voi 

olla vaalitoimikunnan jäsenenä eivätkä varajäsenenä. Puolisolla tarkoite-

taan aviopuolisoa sekä avioliitonomaisissa olosuhteissa ja rekisteröidyssä 

parisuhteessa eläviä henkilöitä. Oma sekä edellä mainitun sukulaisen eh-

dokkuus missä tahansa kunnassa aiheuttaa sen, että henkilö ei ole vaali-

kelpoinen vaalilautakuntaan. 

 

Kunnanhallitus päättää ennakkoäänestyspaikan aukiolosta. 

 

 

 



 

ORIPÄÄN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu 

   

Kunnanhallitus 25.1.2021  12  

   

 

 

Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Ehdotus:   Kunnanhallitus  

1) asettaan vaalilautakunnan ja 

 

 2) päättää, että ennakkoäänestyspaikka on avoinna seuraavasti: 

7.4.2021 keskiviikko 13–16 8.4.2021 torstai 13–16 

9.4.2021 perjantai 13–16  10.4.2021 lauantai 11–13 

11.4.2021 sunnuntai 11–13  12.4.2021 maanantai 13–16 

13.4.2021 tiistai 8–20 

 

 

Muutettu ehdotus: 1) Kunnanhallitus valitsee vaalilautakunnan 15.2.2021 kokouksessa 

 

 2) päättää, että ennakkoäänestyspaikka on avoinna seuraavasti: 

7.4.2021 keskiviikko 13–16 8.4.2021 torstai 13–16 

9.4.2021 perjantai 13–16  10.4.2021 lauantai 11–13 

11.4.2021 sunnuntai 11–13  12.4.2021 maanantai 13–16 

13.4.2021 tiistai 8–20 

 

 

 

Päätös:    Muutettu ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Esiopettajana ja varhaiskasvatuksen vastuuhenkilön varahenkilönä toimivan 

varhaiskasvatuksen opettajan erilliset tva-korvaukset  
 

Sivltk § 54/2.9.2020 Valmistelija: Mika Virtanen, sivistysjohtaja  

 

KVTES:n työnimikkeet koskien varhaiskasvatuksen henkilöstön palk-

kausta muuttuivat 1.5.2018 alkaen. Vastaavan lastentarhanopettajan hin-

noittelutunnus poistui, jolloin jäljelle työehtosopimukseen jäi pienempi-

palkkainen hitu varhaiskasvatuksen opettaja ja toisaalta korkeampipalk-

kainen hitu 05VKA020 johto- ja esimiestehtävät. 

Oripään kunnanhallitus päätti kokouksessaan (4.11.2019 § 131) seuraa-

vaa: ”Vastaavan varhaiskasvatuksen opettajan virka muutetaan varhais-

kasvatuksen opettajan viraksi 1.1.2020 alkaen. Varhaiskasvatuksen vas-

tuuhenkilöä sijaistaa esiopetuksesta vastaava varhaiskasvatuksen opettaja. 

Tehtävästä maksetaan erillinen TVA korvaus, joka päätetään myöhem-

min. Tehtävänkuvaukset laaditaan uudelleen.” 

 

Virkaa hoitaneen Päivi Toivosen peruspalkka oli 1.8.2020 yleiskorotuk-

sen jälkeen 2 515,06 € ja 8 %: n kokemuslisineen 2 716,26 €. Nyt virkaa 

määräaikaisesti hoitavan Anne Lintumaan palkka on työehtosopimuksen 

mukainen varhaiskasvatuksen opettajan tehtäväkohtainen palkka ilman 

kokemuslisiä 2 396,01 €. 

 

Kunnanjohtaja, sivistysjohtaja ja varhaiskasvatuksen vastuuhenkilö tutus-

tuivat yhdessä päivitettyihin tehtäväkuvauksiin heinäkuussa 2020 ja poh-

tivat korvauksen määrää. Myös Päivi Toivosta on kuultu liittyen tva-kor-

vauksen suuruuteen. 

 

Ehdotus:  Lautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle: 

 

1. Esiopettajana ja varhaiskasvatuksen vastuuhenkilön varahenkilönä toi-

miva varhaiskasvatuksen opettaja saa erillistä tva-korvausta 75 €/kk esi-

opettajuudesta + 125 €/ varahenkilönä toimimisesta. 

 

2. Päivi Toivoselle maksetaan nämä korvaukset 1.5.2018-5.8.2020. 

 

Muutettu  

päätösehdotus: 1. Esiopettajana ja varhaiskasvatuksen vastuuhenkilön varahenkilönä toi-

miva varhaiskasvatuksen opettaja saa erillistä tva-korvausta 75 €/kk esi-

opettajuudesta + 125 €/ varahenkilönä toimimisesta. 

 

2. Päivi Toivoselle maksetaan nämä korvaukset 1.1.2020-5.8.2020. 

 

Päätös:  Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin. 

 

Lisätietoja:  Mika Virtanen, sivistysjohtaja 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Khall  115 § / 14.9.2020 Valmistelija: Timo Tolppanen, kunnanjohtaja 

 

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy sivistyslautakunnan muutetun päätösehdotuk-

sen.   

 

Pöytäkirjamerkintä:  Mika Nieminen poistui asian käsittelyn ajaksi. 

 

 

Muutettu ehdotus: Asia palautetaan sivistyslautakunnalle uudelleen valmisteluun. 

 

 

Päätös:  Muutettu ehdotus hyväksyttiin. 

 

 

Sivltk § 1/13.1.2021 Valmistelija: Suvi Ollilainen, vs. varhaiskasvatuksen vastuuhenkilö 

 

Kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) varhaiskasvatuksen 

henkilöstöä koskevissa palkkahinnoitteluissa ja -rakenteissa tapahtui 

muutoksia 1.5.2018 alkaen. Tällöin käytöstä poistui vastaavan lastentar-

hanopettajan hinnoittelutunnus. Jäljelle jäivät varhaiskasvatuksen opetta-

jan hinnoittelutunnus 05VKA044 sekä hitu 05VKA020 varhaiskasvatuk-

sen johto- ja esimiestehtävät. KVTES 2018–19 Liitteen 5 pykälän 2 Var-

haiskasvatuspalvelujen palkkahinnoittelun mukaan jälkimmäiseen kuu-

luisivat myös ”jatkuvasti välittöminä esimiehinä toimivat vastaavat las-

tentarhanopettajat”. 

 

Sivistyslautakunnalle esitettiin 30.1.2019 § 8, että vastaavalle lastentar-

hanopettajalle maksettaisiin toimenkuvaa vastaava hitu 05VKA020 var-

haiskasvatuksen johto- ja esimiestehtävät. Sivistyslautakunta päätti muu-

tetun ehdotuksen mukaisesti esittää kunnanhallitukselle, että edellä mai-

nituista hinnoittelutunnuksista valiten vastaavan lastentarhanopettajan 

tehtävää Oripäässä hoitavalle maksetaan lastentarhanopettajan hinnoitte-

lutunnuksen mukainen palkka 05VKA044 ja lisäksi esimiestehtävistä 

työn vaativuuden lisää (TVA), ja että lähiesimies käy neuvottelut työn 

vaativuuden lisästä ja esittää sen kunnanhallitukselle. 

 

Kunnanhallitus 18.3.2019 § 34 päätti pyytää sivistyslautakuntaa     suorit-

tamaan varhaiskasvatuksen henkilöstöä koskevan tehtävänkuvausten päi-

vittämisen, jonka yhteydessä työn vaativuus arvioidaan. Perusteluissa to-

dettiin, että vastaavan lastentarhanopettajan uusi palkkahinnoittelukohta 

voidaan vahvistaa vasta, kun varhaiskasvatuksen tehtävänkuvat ja tehtä-

vien vaativuusarviointi on suoritettu ajankohtaiseksi. 

 

Sivistyslautakunta 22.5.2019 päätti § 31 valita tva-työryhmän päivittä-

mään varhaiskasvatuksen tehtävänkuvaukset. Tehtävänkuvaukset päivi-

tettiin ja käsiteltiin 2019 aikana. Vastaavan lastentarhanopettajan tehtävä 
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jatkui siis 1.5.2018 jälkeen, ja päivitetty tehtävänkuvaus on päivätty käsi-

tellyksi 10.10.2019. 

 

Oripään kunnanhallitus 4.11.2019 päätti § 131 seuraavaa: 

 

”Vastaavan varhaiskasvatuksen opettajan virka muutetaan 

varhaiskasvatuksen opettajan viraksi 1.1.2020 alkaen. Var-

haiskasvatuksen vastuuhenkilöä sijaistaa esiopetuksesta 

vastaava varhaiskasvatuksen opettaja. Tehtävästä makse-

taan erillinen TVA korvaus, joka päätetään myöhemmin. 

Tehtävänkuvaukset laaditaan uudelleen.” 

 

Näin ollen vastaavan lastentarhanopettajan työtehtävän TVA-korvaus on 

jäänyt määrittelemättä 1.5.2018 alkaen ja ko. tehtävä muutettu 1.1.2020 

alkaen varhaiskasvatuksen opettajan tehtäväksi, jolle kuuluu vastuuhen-

kilön sijaistaminen. Työehtosopimuksen vaatimat tehtävänkuvaukset on 

laadittu uudelleen, mutta tehtävästä maksettavaa korvausta ei ole vielä hy-

väksytysti määritelty (KVTES 2018–19, Palkkaus, 9 § Tehtäväkohtainen 

palkka, 1 mom., 1 Tehtäväkuvaus tehtävän vaativuuden arviointia varten). 

 

Muutettaessa vastaavan lastentarhanopettajan tehtävä varhaiskasvatuksen 

opettajan tehtäväksi osana valtuuston 19.8.2019 hyväksymää kunnan si-

tovaa säästöohjelmaa varhaiskasvatuksessa siirryttiin siis 1.1.2020 alkaen 

yhden esimiehen malliin. Varhaiskasvatuksen vastuuhenkilön tehtävän-

kuva laajeni tällöin siihen sisältyessä nyt myös Nallenkolon päiväkodin 

hallinnolliset tehtävät sekä lähiesimiehenä toimiminen, jotka 31.12.2019 

saakka kuuluivat vastaavalle lastentarhanopettajalle. Näitä tehtäviä olivat 

mm. oman yksikön varhaiskasvatuksen sisältöjen ja ammatillisen osaami-

sen johtaminen, viranhaltijapäätökset, työvuorosuunnittelu, sijaisjärjeste-

lyt sekä arjen ja tapahtumien organisointi. 

 

Laadukkaan varhaiskasvatuksen yhtenä edellytyksenä on, että kunnassa 

on kaikissa tilanteissa riittävästi resursseja varhaiskasvatuksen suunnitte-

luun, kehittämiseen ja arviointiin sekä johtotehtävien hoitamiseen. Var-

haiskasvatuksen vastuuhenkilön työnkuvaan liittyy varhaiskasvatuksen 

tulosalueen talous-, henkilöstö- ja hallintojohtamisen lisäksi mm. koko 

varhaiskasvatuksen pedagogiseen johtamiseen, perhepäivähoidon ohjauk-

seen ja palveluohjaukseen liittyvät tehtävät sekä hänelle määrätyt varhais-

kasvatuksen opettajan tehtävät.  

 

Vastuuhenkilön varahenkilönä toimiminen on määritelty Nallenkolon esi-

opetuksen varhaiskasvatuksen opettajan (VO) tehtävää hoitavalle henki-

lölle. Varahenkilölle on oltava tosiasiallisesti mahdollista sijaistaa oman 

työnsä ohella varhaiskasvatuksen vastuuhenkilöä tarpeellisten tehtävien 

laajuudessa ja riittävästi tämän ollessa niin suunnitellulla tai ennakoimat-

tomalla virkavapaalla. Hänellä on oltava mahdollisuus arvioida vastuu-

henkilöä sijaistaessaan kyseisen ajankohdan tärkeysjärjestyksen mukaiset 
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tehtävät ja hänellä on oltava tarpeelliset tiedot ja keinot vastata näihin teh-

täviin. Varahenkilön tehtävän hoitaminen vaatii siten riittävän pitkäai-

kaista perehtymistä varahenkilön tehtävään ja jatkuvaa työn hermolla 

kiinni olemista. Vastuuhenkilöä sijaistaessa varahenkilölle kuuluu koko 

varhaiskasvatushenkilöstön sijaisjärjestelyt, mikä tarkoittaa tavoitetta-

vissa oloa myös tavanomaisen työajan ulkopuolella. 

 

Pyrkimyksenä on ollut, että esimerkiksi vastuuhenkilön ja varahenkilön 

vuosilomat sijoitetaan eri ajankohtiin. Vastuuhenkilön poissaolon aikana 

varahenkilönkin ollessa estynyt työnteosta sijaisena toimii sivistysjohtaja.  

 

KVTES 2020–21, Palkkaus, 9 § Tehtäväkohtainen palkka, 1 mom. 

 

3.2 Lisätehtävä ja -vastuu 

Viranhaltijalle tai työntekijälle voidaan määrätä hänen ta-

vanomaisten tehtäviensä lisäksi lisätehtäviä ja -vastuita, 

mikä osaltaan vaikuttaa tehtävien vaativuuteen ja sitä 

kautta tehtäväkohtaisen palkan määrään. -- Esimerkkinä 

tällaisista lisätehtävistä ja vastuista voidaan mainita jonkin 

yksikön tai vastuualueen määräaikainen päällikkyys, jonkin 

yksikön tai ryhmän vetovastuu, johtajan tai esimiehen vara-

miehenä toimiminen tai vastuu vaativasta tehtäväkokonai-

suudesta, jota muilla samaan palkkahinnoittelukohtaan 

kuuluvilla ei ole. 

 

Edellä KVTES:ssa mainitun mukaisesti esimiehen varahenkilönä toimi-

minen vaikuttaa työn vaativuuden arviointiin ja siten palkan määrään. 

Työn hermolla pysymiseksi varahenkilönä toimiva varhaiskasvatuksen 

opettaja voi tehtävässään jatkuvaluontoisesti hoitaa jotakin työn sisäistä 

osa-aluetta kulloisenkin toimintakauden tarpeiden mukaisesti. Tällöin on 

mahdollista suunnata resursseja ennakoiden ja oikea-aikaisesti. On tär-

keää, että kunkin perustehtävän hoitaminen mahdollistuisi laadukkaasti, 

mutta kustannustehokkaasti ja työhyvinvointia huomioiden. 

 

Näihin seikkoihin perustuen voidaan nähdä kohtuullisena korvauksena 

varahenkilönä toimimisesta 125 € kuukaudessa ja että TVA-korvauksen 

maksaminen huomioidaan myös takautuvasti. 

 

Esiopettajan tehtävävastuisiin kuuluu mm. esiopetuksen toiminnasta vas-

taaminen ja sen kehittäminen, eops-suunnitelman työstäminen yhdessä 

vastuuhenkilön kanssa, lasten esiopetussuunnitelmien laatiminen, kolmi-

portaisen tuen arviointi ja toteuttaminen, esiopetusikäisten kouluvalmiuk-

sien arviointi yhteistyössä ja koulunsiirtoon liittyvät neuvottelut sekä mo-

niammatillinen yhteistyö. Esiopettaja vastaa mm. myös esikouluryhmän 

pedagogisesta toiminnasta ja tiimityöskentelystä sekä leops-suunnitel-

missa määriteltyjen menetelmien käytännön toteutumisesta yhdessä tii-
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min kanssa. Tehtävänkuvaa on päivitetty viimeksi joulukuussa 2019. Esi-

opettajavastuusta on kohtuullista maksaa työn vaativuuden arviointiin pe-

rustuva korvaus ja näin useat kunnat ja muut esiopetusjärjestäjät tekevät-

kin. 

 

Alla esitetyt korvaukset perustuvat tehtäväkohtaiseen työn vaativuuden 

arviointiin sekä edellä esitettyihin perusteisiin. Kunnanjohtaja, sivistys-

johtaja ja vs. varhaiskasvatuksen vastuuhenkilö ovat tutustuneet yhdessä 

päivitettyihin tehtäväkuvauksiin heinäkuussa 2020 sekä keskustelleet kor-

vauksen määrästä. Tehtävää aiemmin hoitanutta Päivi Toivosta on kuultu 

asiassa. 

 

 

Ehdotus:  Lautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle: 

 

1. Esiopettajana ja varhaiskasvatuksen vastuuhenkilönä varahenkilönä 

toimiva varhaiskasvatuksen opettaja saa peruspalkkaan lisättävää TVA-

korvausta 75 € kuukaudessa esiopettajuudesta sekä 125 € kuukaudessa 

varahenkilönä toimimisesta. 

 

2. Tehtävässä aiemmin toimineelle Päivi Toivoselle maksetaan takautu-

vasti: 

 

a. esiopetuksesta vastaavan opettajan TVA-korvaus ajalta 13.8.2018–

5.8.2020. 

 

b. varahenkilön TVA-korvaus koko ajalta 1.5.2018–5.8.2020 hänen hoi-

dettuaan ajalla 1.5.2018–31.12.2019 ilman määriteltyä työn vaativuu-

den arvioinnin korvausta hinnoittelutunnuksista poistunutta vastaavan 

lastentarhanopettajan tehtävää, johon sisältyi lähiesimiehenä sekä vas-

tuuhenkilön varahenkilönä toimiminen sekä hoidettuaan ajalla 1.1.–

5.8.2020 varhaiskasvatuksen vastuuhenkilön varahenkilön tehtävää.

  

 

 

Pöytäkirjamerkintä: Mika Nieminen poistui asian käsittelyn ajaksi 

 

 

Päätös:   1. Ehdotus hyväksyttiin. 

  

  2. a. Ehdotus hyväksyttiin. 

  2. b. Ehdotus hyväksyttiin. 

 

 

 

Lisätietoja:  Suvi Ollilainen, vs. varhaiskasvatuksen vastuuhenkilö, puh. 050 4328 188 

__________________________________________________  
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Khall  10 §/25.1.2021 Valmistelija: kunnanjohtaja Timo Tolppanen 

 

 Oripään kunnan hallintosäännön 6 luku Toimielinten tehtävät ja toimival-

lan jaon 19 §:n mukaan ja sen 14 kohdassa mainitaan, että kunnanhallitus 

päättää palkkausasioista siltä osin, kuin niitä ei ole delegoitu. 

 

 Sivistyslautakunnan esittämän TVA-korvausehdotuksen aikaväli on 

2018–2020. Mikäli kunnanhallitus päättää hyväksyä sivistyslautakunnan 

ehdotuksen, niin kokonaisuus (1783,08+3395,15=5178,23) kirjataan vuo-

den 2020 menoksi. 

  

   

 

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy  

1) sivistyslautakunnan päätöksen ja 

2) kirjaa 5178,23 euroa varhaiskasvatuksen vuoden 2020 menoksi   

 

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
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Turun seudun puhdistamo Oy:n osakaskuntien osakeomistuksen määräaikais-

tarkastus 
 

Khall  11 § Valmistelija:  kunnanjohtaja Timo Tolppanen 

 

Turun seudun puhdistamo Oy:n omistajien 14.12.2016 solmiman Yh-

tiösopimuksen (= osakassopimuksen) mukaan omistajakuntien omistus-

osuuksien yhtiössä tulee vastata sitä suhteellista osuutta, jolla kukin omis-

tajakunta jätevesillään yhtiötä rasittaa. Osakeomistusprosentin tulee siten 

vastata kunkin omistajakunnan käyttämän jätevedenpuhdistus palvelun 

määrää. 

  

Yhtiön pääomakustannukset jaetaan omistajille omistajien omistus-

osuuksien mukaisesti. Kun omistusosuus vastaa palvelunkäyttömäärää, 

myös pääomakustannukset jakautuvat omistajille siinä suhteessa, kun 

nämä palvelua käyttävät. Käyttökustannukset jakautuvat omistajille suo-

raan palvelunkäytön mukaisesti. 

  

Vuonna 2021 on aika ensimmäistä kertaa tehdä omistusosuuksien ja pal-

velunkäyttömäärien synkronointi ts. määräaikaistarkastus. Osakassopi-

muksen mukaan omistusosuuksien tarkastus tehdään viiden vuoden vä-

lein. Määräaikaistarkastuksessa havaitut tarvittavat omistusosuuden muu-

tokset toteutetaan suunnatulla osakeannilla, kuten toimittiin myös vuonna 

2016 osakassopimuksen tullessa voimaan. 

 

Osakassopimuksen mukaista päivitystä valmistellaan alustavasti yhtiön 

kevätyhtiökokoukseen 2021. Ennen yhtiökokousta tulee omistajakunnissa 

tehdä omistusmuutoksiin tarvittavat päätökset. 

 

Yhtiön omistajilta perimät pääomakustannukset seuraavat omistusosuuk-

sia yhtiössä. Omistusosuudenmuutos johtaa siten omistajakunnan kan-

nalta joko siltä perittyjen jäteveden käsittelymaksujen nousuun taikka las-

kuun. Muutoksen suunta riippuu siitä, miten omistajakunnan jätevesi-

kuormitus on vuoden 2016 jälkeen kehittynyt suhteessa toisiin omistajiin. 

 

Suunnatussa osakeannissa yhtiön osakkaat yhtä lukuun ottamatta saavat 

uusia osakkeita. Kunkin osakkaan saama osakemäärä riippuu sen yhtiölle 

toimittaman jäteveden määrästä ja laadusta. Uudet osakkeet ovat saajal-

leen maksuttomia. Niistä ei makseta varainsiirtoveroa eikä uusien osak-

keiden saaminen johda kirjanpidollisten voittojen tai tappioiden syntymi-

seen omistajakunnassa. Osakeannin kautta omistussuhteet saadaan sää-

dettyä tarkkaan palvelunkäytön mukaiseksi. 

 

Osakeannin toteuttaminen edellyttää kahta päätöstä. Ensin yhtiökokous 

päättää uusien osakkeiden suuntaamisesta omistajille. 
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Seuraavana askeleena on, että omistajakunta merkitsee saamansa osak-

keet. Merkitseminen tarkoittaa osakkeiden vastaanottamista. Merkinnät 

on osakkeiden rekisteröintiprosessin yksinkertaistamiseksi tarkoituksen 

mukaista tehdä yhtiökokouksen yhteydessä. 

 

Merkintäasiakirjan allekirjoittavalla kokousosallistujalla on oltava kysei-

seen toimeen asianmukainen valtuus ja oikeus edustaa omistajakuntaa ni-

menkirjoittajana tässä asiassa, jotta osakemerkintä olisi pätevä.  

 

Osakkaat ovat yhdessä sitoutuneet osakassopimuksen noudattamiseen. 

Omistajien omistusosuuksia ja niihin määräajoin tehtäviä muutoksia kä-

sitellään Yhtiösopimuksen (osakassopimuksen) kohdissa B4.2 ja 4.3. 

 

Yhtiön nykyiset omistussuhteet perustuvat osakkaiden tuottamiin jäteve-

simääriin vuonna 2015. Osakassopimuksen mukaan: ”Osakkaiden jäteve-

sikuormituksen ja omistusosuuksien vastaavuus arvioidaan viiden vuoden 

välein edellisen täyden toimintavuoden mitatun jätevesikuormituksen pe-

rusteella huomioiden mahdollisten yksittäisten poikkeuksellisten olosuh-

teiden vaikutukset.”  

 

Ensimmäinen vastaavuus tarkastelu toteutetaan siis vuoden 2021 aikana 

vuoden 2020 tietojen perusteella huomioiden mahdollisten yksittäisten 

poikkeuksellisten olosuhteiden vaikutukset. Osakeannissa annettavien 

uusien osakkeiden täsmälliset määrät selviävät, kun vuoden 2020 kuormi-

tusluvut ovat tiedossa meneillään olevan vuoden päättymisen jälkeen. 

 

Oripään kunnan hallintosäännön 5 luku Konserniohjaus ja sopimusten 

hallinta 17§ Sopimusten hallinta mukaan ”Kunnanhallitus vastaa sopi-

musten hallinnan ja sopimusvalvonnan järjestämisestä, antaa tarkemmat 

ohjeet sopimushallinnasta sekä määrää sopimusten vastuuhenkilöt toi-

mialallaan.” 
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Nykyiset omistusosuudet ovat seuraavat: 

 
 

Ehdotus:  Oripään kunnanhallitus päättää merkitä Oripään kunnalle Turun seudun 

puhdistamo Oy:n maksuttomassa osakeannissa vuonna 2021 suunnattavat 

osakkeet. Kunnanjohtaja valtuutetaan Oripään kunnan puolesta allekir-

joittamaan merkintää koskevan asiakirjan. 

 

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 

  

Osakeomistus alkaen vuodesta 2016 

 % kpl 

Turku 62,3% 8295 

Kaarina 11,1% 1478 

Paimio 3,1% 413 

Lieto 3,7% 493 

Rusko 1,0% 133 

Raisio 7,0% 932 

Naantali 6,1% 812 

Masku 2,0% 266 

Nousiainen 0,6% 80 

Mynämäki 1,3% 173 

Aura 0,7% 93 

Pöytyä 0,6% 80 

Oripää 0,2% 27 

Marttila 0,3% 40 

   

YHTEENSÄ 100,00% 13315 
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Hallintokuntien pöytäkirjat 

 

Khall  12 § 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: 

 

  Sivistyslautakunta 13.1.2021 

   

   

     

Ehdotus:  Kunnanhallitus merkitsee edellä mainitut pöytäkirjat tietoonsa saatetuiksi 

ja toteaa, että niihin sisältyvät päätökset eivät anna aihetta enempiin toi-

menpiteisiin, muilta osin, mitä on jo käsitelty. 

  

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 
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Kiinteistöluovutusilmoitukset 

 

Khall  13 §  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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Ilmoitusasiat 
   

Khall  14 §  OP Yrityspankki Oyj 

  Kuntatodistus 200 000 euroa 31.12.2020 

 

Työterveyshuolto on tehnyt työilmapiirikyselyn Oripään kunnan työnte-

kijöille satunnaisotantana (N=19) loppuvuodesta 2020. Työterveyspsyko-

logi esittelee ensimmäisen kerran tuloksia työsuojelupäällikölle ja kun-

nanjohtajalle 9.2.2021.   

  

 

Ehdotus: Ilmoitusasiat merkitään kunnanhallituksen tiedoksi. 

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin.  
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Pöytäkirjajäljennökset 
 

Khall  15 §  VSSHP: 

Ote hallituksen 15.12.2020 pöytäkirjasta koskien kuntayhtymän perusso-

pimuksen muuttamista; http://vsshp.ktweb.fi 

 

Varsinais-Suomen erityishuoltopiiri: 

Hallituksen ja valtuuston kokouspöytäkirjat: Hallitus 10.12.2020; 

www.kto-vs.fi 

 

  Turun kaupunki: 

Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunnan kokouspöytäkirja 

10.12.2020; Esityslistat/pöytäkirjat (turku.fi) 

 

Loimaan kaupunki: 

Otteet kaupunginhallituksen 11.1.2021 pidetyn kokouksen kokouspöytä-

kirjasta koskien Oripään edustajaa hyvinvointivaliokunnassa, sote-yh-

teistyötä ja terveysasemaverkkoselvitystä 

 

 

Ehdotus:  Pöytäkirjajäljennökset merkitään kunnanhallituksen tiedoksi. 

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 

  

https://ah.turku.fi/vsaluelk/2020/welcome.htm
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Viranhaltijapäätökset 
 

Khall  16 § 

 

 Henkilöstöpäätökset: kunnanjohtaja 45§ (21.12.2020) 

Viranhaltijapäätökset: kunnanjohtaja 8§ ja 1-2§  

 

 

 

 

 


