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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Khall 178 §
PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
__________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Khall 179 §
Pöytäkirjantarkastusta varten valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jaakko Pukkinen ja Erkki Kuusikko.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN / PÄIVITYKSEN HYVÄKSYMINEN
Khall 23.10.2019 § 172
Terveydenhuoltolain 34 §:n mukaan samaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymään kuuluvien kuntien on laadittava terveydenhuollon järjestämissuunnitelma, joka perustuu
alueen väestön terveysseurantatietoihin ja palvelutarpeeseen. Suunnitelmasta on
neuvoteltava sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kanssa. Suunnitelmassa on sovittava
kuntien yhteistyöstä, terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä koskevista tavoitteista ja
vastuutahoista, terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä, päivystys-, kuvantamisja lääkinnällisen kuntoutuksen palveluista sekä tarvittavasta yhteistyöstä perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalihuollon, lääkehuollon ja muiden toimijoiden kesken.
Suunnitelma on laadittava valtuustokausittain ja hyväksyttävä sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä. Suunnitelman hyväksymisen edellytyksenä on, että kuntayhtymään
kuuluvista jäsenkunnista vähintään kaksi kolmannesta sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta.
Kuntien ja kuntayhtymän on yhdessä arvioitava suunnitelman toteutumista vuosittain
sekä tehtävä siihen tarvittaessa muutokset.
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallitus on 1.10.2018 pidetyssä kokouksessaan
käsitellyt uudelleen Etelä-Pohjanmaan terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaa.
Sairaanhoitopiiri pyytää, että kuntien ja kuntayhtymien kannattamista koskevat päätökset toimitetaan sairaanhoitopiiriin 26.10.2018 mennessä.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Isonkyrön kunta hyväksyy osaltaan liitteen mukaisen terveydenhuollon järjestämissuunnitelman.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Khall 18.11.2019 § 169
Sairaanhoitopiirin valtuusto hyväksyi kokouksessaan 19.11.2018 terveydenhuollon
järjestämissuunnitelman vuosille 2018–2021.
Terveydenhuoltolain 34 §:n mukaan kuntien ja kuntayhtymän on arvioitava suunnitelman toteutumista vuosittain ja tehtävä siihen tarvittavat muutokset. Järjestämissuunnitelman päivittäminen käynnistettiin Aksilan ohjausryhmän päätöksellä
31.1.2019.
Järjestämissuunnitelmaa valmistellut perusterveydenhuollon ja sairaanhoitopiirin yhteinen työryhmä on valmistellut muutoksia järjestämissuunnitelmaan kolmen teeman
osalta:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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- päivystys, kiirevastaanotto ja päivystysapu 116 117,
- ikäihmisten kehittyvät palvelut ja
- perusterveydenhuollon brändäys.
Päivitys on luonteeltaan aiemmin käsitellyn suunnitelman täydennys eikä varsinaisesti muuta sen sisältöä. Tavoitteena on, että vuonna 2020 keskitytään järjestämissuunnitelman toimeenpanoon ja arviointiin vuosipäivityksen sijaan. Sairaanhoitopiirin mukaan Etelä-Pohjanmaalla järjestämissuunnitelma on saamassa sen aseman,
mitä eduskunta on ajatellut terveydenhuoltolakia säätäessään: siitä on tullut aidosti
yhteistyön kehittämisen väline.
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri pyytää kuntia kannattamaan suunnitelman hyväksymistä sairaanhoitopiirissä siten, että kannattamista koskevat päätökset toimitetaan sairaanhoitopiiriin 10.12.2019 mennessä.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Isonkyrön kunta päättää osaltaan kannattaa liitteen mukaisen Etelä-Pohjanmaan
sairaanhoitopiirin kuntayhtymän päivitetyn terveydenhuollon järjestämissuunnitelman hyväksymistä.

KÄSITTELY: Keskustelun kuluessa Jaakko Pukkinen tiedusteli, voidaanko asia jättää yksimielisesti pöydälle.
PÄÄTÖS:

Asia päätettiin jättää pöydälle.
_________

Khall 9.12.2019 § 180
KJ:N
EHDOTUS:

Isonkyrön kunta päättää osaltaan kannattaa liitteen mukaisen Etelä-Pohjanmaan
sairaanhoitopiirin kuntayhtymän päivitetyn terveydenhuollon järjestämissuunnitelman hyväksymistä.
Isonkyrön kunta esittää huomionaan, että järjestämissuunnitelmassa tulisi näkyä
vahvemmin pyrkimys taloudelliseen ja tuottavampaan toimintaan sekä henkilöstöjohtamisen kehittämiseen.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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LAUSUNTO POHJANMAAN PELASTUSLAITOKSEN PALVELUTASOPÄÄTÖSLUONNOKSESTA
VUODELLE 2020
Khall 15.1.2018 § 8
Pelastuslain 29 §:n mukaan alueen pelastustoimen tulee tehdä palvelutasopäätös
kuntia kuultuaan. Päätöksessä on selvitettävä alueella esiintyvät uhat, arvioitava
niistä aiheutuvat riskit, määriteltävä toiminnan tavoitteet ja käytettävät voimavarat
sekä palvelut ja niiden taso. Palvelutasopäätökseen tulee myös sisältyä suunnitelma
palvelutason kehittämisestä.
Suomessa on meneillään laaja maakuntauudistus ja pelastustoimi on siirtymässä
maakuntien vastuulle. Pelastustoimen uudistus muuttaa nykyisen pelastustoimen
järjestelmää ja lainsäädännössä otetaan huomioon siirtymäsäännöksillä se, että nykyiset palvelutasopäätökset ovat voimassa siihen saakka, kunnes maakunnat tekevät uudet palvelutasopäätökset.
Sisäministeriö on suositellut, että jos pelastustoimen alueen riskeissä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia ja jos viimeisin palvelutasopäätös ei ole selkeästi puutteellinen, voidaan viimeisimmän palvelutasopäätöksen voimassaoloaikaa jatkaa,
mikä kuitenkin edellyttää kuntien kuulemista.
Pohjanmaan pelastuslaitoksen johtokunta on päättänyt pyytää jäsenkunnilta lausuntoa 21.1.2018 mennessä pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen voimassaoloajan
jatkamisesta vuosien 2018–2019 voimassa olevan palvelutasopäätöksen 2014-17
oheen liitetyillä tarkentavilla päätöksillä.
Liitteenä luonnos palvelutasopäätöksen 2018-2019 tarkennettavista kohdista sekä
liite. Palvelutasopäätös 2014-2017 sekä perustelumuistio lähetetään oheismateriaalina.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1200,
gsm: 044-2970 256, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Isonkyrön kunnalla ei ole huomauttamista pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen
voimassaoloajan jatkamisesta vuosien 2018-2019 voimassa olevan palvelutasopäätöksen 2014-17 oheen liitetyillä tarkentavilla päätöksillä.
Isonkyrön kunta edellyttää kuitenkin, että Pohjanmaan pelastuslaitos selvittää perusteellisesti ja antaa vastauksen Isonkyrön paloaseman lähtövalmiudessa viime aikoina olleet puutteet ja varmistaa, että jokaiselle tehtävälle on jatkossa käytettävissä
riittävä miehistö kaikkina aikoina.

KÄSITTELY: Keskustelun kuluessa kunnanjohtaja muutti päätösehdotustaan seuraavasti:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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ISONKYRÖN KUNTA
Kunnanhallitus

Kokouspäivämäärä

9.12.2019

Sivu

310

KJ:N
MUUTETTU
EHDOTUS: Isonkyrön kunnalla ei ole huomauttamista pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen
voimassaoloajan jatkamisesta vuosien 2018-2019 voimassa olevan palvelutasopäätöksen 2014-17 oheen liitetyillä tarkentavilla päätöksillä.
Isonkyrön kunta edellyttää kuitenkin, että Pohjanmaan pelastuslaitos selvittää perusteellisesti ja antaa vastauksen 28.2.2018 mennessä Isonkyrön paloaseman lähtövalmiudessa viime aikoina olleet puutteet ja varmistaa, että jokaiselle tehtävälle on jatkossa käytettävissä riittävä miehistö kaikkina aikoina. Aseman virka-aikainen päivystys tulee säilyttää Isonkyrön paloasemalla.
PÄÄTÖS:

Kunnanjohtajan muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Jaakko Pukkinen poistui esteellisenä (intressijäävi) kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.
__________

Khall 9.12.2019 § 181
Pelastuslain mukaan pelastuslaitoksella pitää olla voimassa oleva palvelutasopäätös. Lain mukaan palvelutasopäätös on laadittava määräajaksi. Päätöksessä on selvitettävä alueella esiintyvät uhat, käytettävät voimavarat ja määriteltävä onnettomuuksien ehkäisyn, pelastustoiminnan ja väestönsuojelun palvelujen taso sekä
suunnitelma niiden kehittämiseksi.
Pelastuslaki edellyttää, että alueen pelastustoimi, eli pelastuslaitoksen johtokunta
päättää pelastustoimen palvelutasosta kuntia kuultuaan. Lisäksi päätös on toimitettava Länsi-Suomen aluehallintovirastolle arvioitavaksi.
Pohjanmaan pelastuslaitoksen alueelle on tehty viimeisin palvelutasopäätös 20182019, jonka voimassaolo siis päättyy vuoden lopussa. Voimassa oleva päätös pohjautuu yleisiltä osilta 2014-2017 tehtyyn palvelutasopäätökseen. Toimintaympäristön
riskianalyysiä päivitettiin, jonka perusteella tehtiin joitakin korjauksia voimassa olevaan päätökseen. Sisäministeriön kirjeen ja maakuntauudistuksen vuoksi palvelutasopäätöstä ei uusittu kokonaan.
Tilanne maakunnan osalta ei ole selkeytynyt eikä sisäministeriöstä ole tullut tarkempaa ohjausta asian hoitamiseksi. Siitä huolimatta on varmistettava, että on olemassa
voimassa oleva palvelutasopäätös myös ensi vuonna. Voimassa oleva päätös sisältää välttämättömät toimenpiteet, joihin ei ole palvelun kannalta tullut merkittäviä
muutoksia. Lähitulevaisuuden muutokset toimintaympäristössä ja pelastuslaitoksen
toiminnassa edellyttää kuitenkin, että palvelupäätös tulisi jatkoa ajatellen kaikilta
osin tarkastella uudelleen.
Kuntien kuuleminen on tehtävä, kun palvelutasoa päätetään muuttaa tai sen voimassa oloa jatketaan määräaikaisesti. Johtokunta on päätöksessään 13.11.2019 §
14 käsitellyt nykyisen palvelupäätöksen jatkamista vuoden 2020 loppuun saakka.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Johtokunnan päätöksen mukaisesti kunnille lähetetään voimassa oleva palvelutasopäätös ja sen liitteet, johon kunnat voivat lausua päätöksen voimassa olon jatkamiseen 31.12.2020 saakka. Voimassa oleva palvelutasopäätös ja sen liitteet jaetaan
oheismateriaalina. Kuntia kuultuaan johtokunta käsittelee tulleet palautteet ja päättää palvelutasopäätöksen jatkamisesta seuraavassa kokouksessaan 18.12.2019.
Samalla johtokunta edellyttää, että pelastusjohtaja ryhtyy asiantuntijoiden kanssa
laatimaan uutta palvelutasopäätöstä.
Pohjanmaan pelastuslaitoksen johtokunta pyytää jäsenkunnilta ja Länsi-Suomen
aluehallintoviranomaiselta lausuntoa pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen voimassaoloajan jatkamiseen 31.12.2020 saakka voimassa olevan palvelutasopäätöksen 2014-17 oheen liitetyillä tarkentavilla päätöksillä. Lausunnot pyydetään toimittamaan pelastuslaitokselle 13.12.2019 mennessä.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1200,
gsm: 044-2970 256, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Isonkyrön kunnalla ei ole huomauttamista pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen
voimassaoloajan jatkamisesta vuodelle 2020. Kunta edellyttää, että pelastuslaitos
turvaa arkipäivien lähtövalmiuden 2. riskialueella vakituisella henkilöstöllä.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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KUNNANJOHTAJAN VUOSILOMAN VAHVISTAMINEN
Khall 182 §
Kunnanvaltuusto on 23.5.2019 § 8 hyväksynyt johtajasopimuksen, jonka mukaan
kunnanjohtajan vuosilomista päättää kunnanhallitus. Kunnanjohtaja Tero Kankaanpään lomavuoden 2019 vuosiloman pituus on 30 päivää. Hän on pitänyt vuosilomaa
ajalla 14-28.7.2019 ja 14.-16.10.2019, jolloin vuosilomasta on kulunut 23 päivää.
Kunnanjohtaja Tero Kankaanpää on esittänyt, että hänen vuosiloma vahvistetaan
ajalle 23.12-2019-1.1.2020, jolloin vuosilomasta kuluu 4 päivää.
Hallintosäännön 161.2 §:n mukaan kunnanjohtajaa koskevat henkilöstöasiat esittelee ko. toimielimen puheenjohtaja.
Lisätietoja antaa kunnanhallituksen puheenjohtaja Mirva Mäki-Rammo, puh.
040 574 8147.
PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päätti vahvistaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpään vuosiloman ajalle
23.12-2019-1.1.2020, jolloin vuosilomasta kuluu 4 päivää ja jäljelle jää 3 vuosilomapäivää. Lisäksi kunnanhallitus päätti, että kunnanhallituksen puheenjohtaja hyväksyy jäljelle jäävät 3 vuosilomapäivää.
Merkittiin, että kunnanjohtaja Tero Kankaanpää poistui esteellisenä (asianosaisjäävi) kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi klo 19.00-19.01. Asia päätettiin puheenjohtajan selostuksen pohjalta.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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KUNNANHALLITUKSEN KOKOUSAJAT JA ALUSTAVAT KOKOUSPÄIVÄT VUONNA 2020
Khall 183 §
Kunnanhallitus voi päättää ensimmäisessä kokouksessa varsinaisten kokousten
ajan ja paikan, josta ilmoitetaan niin kuin kunnallisten ilmoitusten julkaisemisesta
kunnassa on voimassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle
esityksen sen pitämisestä.
Kunnanhallituksen puheenjohtajan kanssa on neuvoteltu alustavista kokouspäivistä
vuonna 2020.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus
-

päättää, että kunnanhallituksen kokoukset pidetään toimikaudella 2020-2021
pääsääntöisesti virastotalossa kunnanhallituksen kokoushuoneessa joka kolmas maanantai klo 18.15 alkaen;

-

päättää, että kutsu kokoukseen pyritään lähettämään kokouspäivää edeltävänä torstaina, mutta kiireellisissä tapauksissa kutsu voi tapahtua myös muullakin tavalla.

-

merkitsee tiedoksi, että vuodelle 2020 suunnitellut alustavat kokouspäivät ovat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PÄÄTÖS:

ma
ma
ma
ma
ma
ma
ma
ma
ma
ma
ma
ma
ma
ma
ti
ma
ma

13.1.
27.1. (iltakoulu)
3.2.
17.2.
9.3.
30.3. (tilinpäätös)
20.4.
11.5.
1.6.
15.6.
10.8.
31.8.
21.9.
5.10.
27.10. (ta-kokouspäivä)
16.11.
7.12.

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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KUNNANVIRASTON PITÄMINEN SULJETTUNA VUONNA 2020
Khall 184 §
Viime vuosina kunnanvirasto on pidetty suljettuna helatorstain jälkeisenä perjantaina, kesällä heinäkuussa 4 viikkoa sekä joulukuussa joulun ja uudenvuoden välisenä aikana.
Kiinnioloaikana palvelualueet järjestävät tarvittavan päivystyksen ja määräaikaistehtävien hoidon. Päivystysnumerot ilmoitetaan Pohjankyrö-lehdessä, kunnan internetsivulla ja ilmoitustaululla.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus päättää, että
- Isonkyrön kunnanvirasto pidetään suljettuna kesällä heinäkuussa neljä viikkoa,
arkipyhän ja viikonlopun väliin sattuvana yksittäisenä arkipäivänä sekä joulun ja
uudenvuoden välisenä aikana. Vuonna 2020 kunnanvirasto pidetään suljettuna
helatorstain jälkeisenä perjantaina 22.5., kesällä 29.6.-24.7.2020 sekä 23.–
31.12.2020
- palvelualueet järjestävät tarvittavat päivystykset ja huolehtivat välttämättömistä
töistä
- päivystysnumerot ilmoitetaan Pohjankyrö-lehdessä, kunnan internetsivulla ja ilmoitustaululla
- kunnanviraston henkilökunta käyttää kiinnioloajan poissaoloihin kertyneitä vuosilomapäiviään.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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KIRJASTON TILANNE 1.1.2020 ALKAEN
Hyvltk 26.11.2019 § 66
Tämän hetkiset hyvinvointilautakunnan hyväksymät kirjaston aukioloajat ovat:
Talviaika:
ma-to
pe
la
su

klo 12-19
klo 12-17
klo 10-14
suljettu

Kesäaika:
ma, ti ja to klo 12-19
ke ja pe
klo 10-16
la-su
suljettu
Juhlapyhien aattopäivinä klo 10-16.
Tämän hetkiset aukioloajat on laskettu nykyisen, neljän kirjastoammattilaisen resurssien mukaan.
Lisätietoja antaa kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtaja Pirjo Humalainen,
puh. 050 466 4120.
KIRJASTO- JA VAPAA-AIKATOIMENJOHTAJAN EHDOTUS:
Kirjastossa otetaan 1.1.2020 käyttöön kesäajan aukioloaikoja vastaavat aukioloajat
ma, ti ja to klo 12-19, ke ja pe klo 10-16, la-su suljettu, juhlapyhien aattopäivinä klo
10-16.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Khall 9.12.2019 § 185
Hallintosäännön 56 §:n mukaan asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi
voi päättää kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja. Kunnanhallituksen puheenjohtaja on 28.11.2019 ilmoittanut asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi.
Hyvinvointilautakunnan päätöksellä on tarkoitus turvata kirjaston toimintakykyä tammikuussa käyttöönotettavan omatoimikirjaston myötä. Omatoimikirjaston on tarkoitus olla auki joka päivä klo 9-21. Todennäköisesti omatoimikirjasto lisää kirjaston kävijämääriä ja lainamääriä.
Hallintolain 31 §:n mukaan viranomaisen on huolehdittava asian riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä hankkimalla asian ratkaisemiseksi tarpeelliset tiedot
sekä selvitykset.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1200,
gsm: 044-2970 256, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus päättää palauttaa asian hyvinvointilautakunnan käsiteltäväksi.
Asian jatkovalmistelussa ja päätöksenteossa on arvioitava omatoimikirjaston käyttöönoton vaikutukset kirjaston toimintaan.

KÄSITTELY: Kunnanhallituksen puheenjohtaja Mirva Mäki-Rammo ehdotti, että kunnanhallitus
kumoaa hyvinvointilautakunnan päätöksen 26.11.2019 § 66 ja ehdotti, että ns. talviaukioloajat ovat voimassa 31.3.2020 saakka sekä että hyvinvointilautakunta ottaa
aukioloajat käsittelyyn kevään 2020 aikana. Erkki Kuusikko ja Jaakko Pukkinen kannattivat Mäki-Rammon ehdotusta.
PÄÄTÖS:

Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko kunnanhallituksen puheenjohtajan ehdotus hyväksyä yksimielisesti. Koska kukaan ei vastustanut, puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä kunnanhallituksen puheenjohtajan ehdotuksen eli kunnanhallitus kumosi hyvinvointilautakunnan päätöksen 26.11.2019 § 66
ja päätti, että ns. talviaukioloajat ovat voimassa 31.3.2020 saakka sekä että hyvinvointilautakunta ottaa aukioloajat käsittelyyn kevään 2020 aikana.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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NUPPULAN KIINTEISTÖ / TARJOUS
Tekn.ltk 10.9.2019 § 77
Isonkyrön kunnanhallitus on kokouksessaan 21.5.2018 99§ päättänyt, että ”Nuppulan kiinteistö pidetään kunnan omistuksessa ja tilaan sijoitetaan kunnan nuorisotilat
vuonna 2019 ja että muilta osin tiloja tarjotaan vuokrattavaksi, mikäli varhaiskasvatuksen rakennemuutoksen täytäntöönpanon jälkeen kyseisiä tiloja ei tarvita kunnan
omaan toimintaan”.
Nuppulan kiinteistö on tällä hetkellä tyhjillään. Tekninen palvelualue on teettänyt
kiinteistössä rakenneteknisiä tutkimuksia Sweco Rakennetekniikka Oy:llä huhtikuussa 2019. Tuloksista ilmenee, että kiinteistö vaatisi remontointia, mikäli sinne
osoitettaan sijoitettavaksi toimintaa. Saatujen tutkimustulosten pohjalta on selvitetty
erilaisia vaihtoehtoja kiinteistön saneeraamiselle.
Kiinteistön peruskorjauksen osalta on tutkittu kolmea eri vaihtoehtoa, jotka poikkeavat laajuudeltaan suuresti. Suppeimmassa vaihtoehdossa suoritetaan lähinnä rakenteiden tiivistämisiä, keskimmäisessä vaihtoehdossa uusitaan alapohjaa ja suoritetaan tiivistyksiä, kun taas laajimmassa vaihtoehdossa suoritettaisiin hyvin laaja peruskorjaus. Peruskorjauksen eri vaihtoehtojen hinnat vaihtelevat suuresti, eikä kovin
tarkkoja summia voida esittää ennen kuin on teetetty lisätutkimuksia, tiedetään mihin käyttöön tiloja suunnitellaan ja kuinka laaja remontti tähän pääsemiseksi tulisi
tehdä. Myös kiinteistön myyminen tai purkaminen voisivat olla vaihtoehtoja. Peruskorjausvaihtoehtoja esitellään tarkemmin kokouksessa.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, petri.hanninen@isokyro.fi, puh.
06-470 1111.
TJ:N EHDOTUS:
Esittelijän kokouksessa tekemä päätösehdotus;
-

PÄÄTÖS:

lautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle Nuppulan kiinteistön myyntiä ja
ellei kiinteistöä 30.6.2020 mennessä ole saatu myydyksi, rakennuksen purkamista vuoden 2020 aikana.

Esittelijän kokouksessa tekemä päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_________

Khall 23.9.2019 § 137
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus päättää hyväksyä teknisen lautakunnan esityksen.
Kokouksen kuluessa kunnanjohtaja tarkensi päätösehdotustaan seuraavasti:

KJ:N
TARKENNETTU
EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää asettaa Nuppulan kiinteistön myytäväksi.
PÄÄTÖS:

Kunnanjohtajan kokouksessa tarkentama ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Merkittiin, että kokouksen aluksi kunnanhallitus kuuli asiantuntijana tekninen johtaja
Petri Hännistä.
_________
Khall 9.12.2019 § 186
Kohde on ollut myytävänä Kiertonet -palvelussa määräalana, jonka pinta-ala on n.
3.800 m2. Huutokauppa on päättynyt 7.11.2019. Kohteesta annettu korkein tarjous
oli 1.500 euroa. Korkeimman tarjouksen tehnyttä on kuultu hänen suunnitelmistaan
kiinteistön jatkokäytöstä.
Ottaen huomioon kohteen keskeinen sijainti ja tontin koko, korkeinta tarjousta ei
voida pitää riittävänä.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus päättää hylätä huutokaupassa annetun korkeimman tarjouksen.
Kunnanhallitus päättää asettaa kohteen uudelleen myytäväksi suljetulla tarjouskilpailulla. Tarjouksissa on tarjottavan hinnan lisäksi kuvattava suunniteltu kiinteistön
jatkokäyttö.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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ASUNTOSIHTEERI-ISÄNNÖITSIJÄN VIRAN VASTAANOTTOILMOITUS
Khall 187 §
Hallintosäännön 72 §:n mukaan:
”Ehdollisen valintapäätöksen vahvistaa palvelussuhteeseen ottamisesta päättänyt
viranomainen. Valtuuston ehdollisen valintapäätöksen vahvistaa kuitenkin kunnanhallitus.
Ehdollisen valintapäätöksen raukeamisen toteaa päätöksellään palvelussuhteeseen
ottamisesta päättänyt viranomainen”.
Minna Niemi on toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan
sekä ilmoittanut ottavansa asuntosihteeri-isännöitsijän viran vastaan 2.12.2019.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus vahvistaa asuntosihteeri-isännöitsijän vaalin ja merkitsee tiedoksi,
että Minna Niemi ottaa viran vastaan 2.12.2019.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________
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ILMOITUSASIAT
Khall 188 §
1. Suomen Unicef ry:n kirje 26.11.2019;
Päätös Isonkyrön kunnan valinnasta Unicefin Lapsiystävällinen kunta- yhteistyökumppaniksi vuonna 2020.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi, tyytyy päätöksiin ja saattaa ne asianomaisille tiedoksi mahdollisia toimenpiteitä varten.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Kunnanhallitus

9.12.2019

Sivu

321

PÖYTÄKIRJOJEN JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOKSISAATTAMINEN
Khall 189 §
Isonkyrön kunnan hallintosäännön 58 §:n mukaisesti kunnanhallitukselle annetaan
tiedoksi seuraavat pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset:
-

PÄÄTÖS:

Hyvinvointilautakunta
19.11.2019
Hallintojohtajan viranhaltijapäätös 28.11.2019 § 46/
Talousarviolainan nostaminen

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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TÄYTTÖLUPA-ANOMUS KOULUNKÄYNTIOHJAAJAN TOIMI SEKÄ PERUSOPETUKSEN LUOKANOPETTAJAN VIRKOJEN MUUTTAMINEN ERITYISLUOKANOPETTAJAN VIROIKSI
Khall 190 §
Kunnanhallitus on 3.12.2018 § 201 hyväksynyt talousarvion täytäntöönpano-ohjeet,
jonka mukaan virkojen ja toimien vakinaiseen täyttämiseen tulee pyytää kunnanhallituksen lupa.
Johtava rehtori Susanna Pietikäinen pyytää täyttölupia seuraavasti:
-

perusopetuksen koulunkäynninohjaajan toimi 1.2.2020 alkaen. Toimi tulee avoimeksi eläköitymisen myötä
seuraavat luokanopettajan virat perusopetuksen erityisluokanopettajan viroiksi:
- luokanopettajan virka (106)
- luokanopettajan virka (211)

Lisätietoja antaa johtava rehtori Susanna Pietikäinen, puh. 0500 560 363, susanna.pietikainen@edu.isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää myöntää täyttöluvan perusopetuksen koulunkäynnin ohjaajan toimeen 1.2.2020 alkaen sekä hyväksyy perusopetuksen luokanopettajan virkojen muuttamisen erityisluokanopettajan viroiksi.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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ASIOINTIPALVELUPISTEEN SIJOITTAMINEN TOISIIN TOIMITILOIHIN
Hyvltk 26.11.19 § 67
Kirjaston tiloissa toimii tällä hetkellä asiointipalvelupiste (KELA, Poliisi, Maistraatti,
Vero) jonka toiminnasta vastaava kirjaston henkilökunta. Asiointipalvelupisteen
käyttö on lisääntynyt ja se työllistää henkilökuntaa huomattavasti.
Kaikki asiointipalvelupisteelle saapuvat asiakirjat tulee tarkistaa ja kirjata järjestelmään ja postittaa viranomaisille saman vuorokauden sisällä. Lisäksi asiointipalvelupisteen asiakkaita neuvotaan ja opastetaan lomakkeiden täytössä. Kirjaston henkilökuntaa ei ole koulutettu tähän työhön, eikä työtä ole huomioitu palkkauksessa. Asiointipalvelupisteen asiakkaina on huomattava määrä arvaamattomasti käyttäytyviä
henkilöitä. Kello 16.00 jälkeen ja lauantaisin kirjastossa työskentelee vain yksi työntekijä ja vuosien saatossa turvattomuus työpaikalla on lisääntynyt.
Lisätietoja antaa kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtaja Pirjo Humalainen, puh. 050
466 4120.
KIRJASTO- JA VAPAA-AIKATOIMENJOHTAJAN EHDOTUS:
Hyvinvointilautakunta valmistelee kunnanhallitukselle asiointipalvelupisteen siirtämisestä toisiin toimitiloihin 1.1.2020 alkaen.
PÄÄTÖS:

Perustetaan selvitysryhmä, joka selvittää, mihin asiointipalvelupiste mahdollisesti
voitaisiin siirtää. Selvitysryhmä tarkastelee asiointipalvelupisteen käyttöastetta ja
haasteita ja esittää hyvinvointilautakunnan kokouksessa 14.1.2020 ehdotuksensa
kunnanhallitukselle.
Selvitysryhmään kuuluvat hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja Pasi Myllyniemi,
hyvinvointijohtaja, kirjastovirkailija Mervi Korvola ja hyvinvointilautakunnan jäsen
Jaana Mäntylä.
__________

Khall 9.12.2019 § 191
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti käyttää otto-oikeutta hyvinvointilautakunnan päätökseen 26.11.2019 § 67 ja ottaa asian käsiteltäväkseen.
Kunnanjohtaja teki seuraavan päätösehdotuksen:
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus kumoaa hyvinvointilautakunnan päätöksen 26.11.2019 § 67 ja selvitystyöryhmää ei perusteta.
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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KIITOKSET
Kunnanhallituksen puheenjohtaja kiitti kunnanhallitusta ja muita läsnäolijoita kuluneesta vuodesta ja toivotti hyvää joulua. Tämän jälkeen kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtaja sekä kunnanvaltuuston 1. varapuheenjohtaja kiittivät kunnanhallituksen puheenjohtajaa ja muita läsnäolijoita kuluneesta vuodesta ja toivottivat hyvää
joulua.
________
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OIKAISUVAATIMUSOHJE
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Pykälät: 180-187, 190, 191
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Määräaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on
toimitettava Isonkyrön kunnanvirastoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kunnanviraston aukioloajan päättymistä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksiannon saajan suostumuksella päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisesti siten
kuin sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa säädetään. Tavallisessa sähköisessä tiedoksiannossa tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään
Isonkyrön kunnanhallitus
Pohjankyröntie 136, 61500 ISOKYRÖ
telefaksi (06) 470 1444, sähköposti: isokyro@isokyro.fi
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan oikaisua
- se, millaista oikaisua vaaditaan, sekä
- oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
Pykälät: 178, 179, 188, 189
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 180-187, 190, 191
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