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ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Kunnanhallitus

3.2.2020

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Khall § 15

PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
__________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Khall § 16
Pöytäkirjantarkastusta varten valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jenni Jaatinen ja Sirkku Rajamäki.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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SUOMEN SININEN TIE RY:N JÄSENYYDEN IRTISANOMINEN
Khall 3.2.2020 § 17
Suomen Sininen Tie ry on yli 50 vuotta vanha yhdistys ja siten Suomen vanhin
virallinen matkailutieyhdistys. Sininen Tie kulkee Suomessa Vaasasta Isonkyrön,
Lapuan, Kyyjärven, Viitasaaren, Kuopion ja Joensuun kautta Niiralaan. Sininen Tie
jatkuu myös Uumajasta Ruotsin läpi Norjan Mo i Ranaan ja idässä Venäjän Petroskoihin. Yhdistyksen tavoitteena on muun muassa edunvalvonta sekä tien ja sen palveluiden kehittäminen ja tutuksi tekeminen.
Tie kulkee lähes 30 kunnan alueella. Yhdistyksen jäsenmäärä on vuosien mittaan
vähentynyt, vaikka yhdistyksen toiminnan elävöittämiseksi on ryhdytty toimenpiteisiin. Vuonna 2019 yhdistykseen kuuluivat vielä seuraavat 12 jäsenkuntaa: Vaasa,
Mustasaari, Laihia, Isokyrö, Lapua, Alajärvi, Kyyjärvi, Karstula, Kannonkoski, Viitasaari, Keitele ja Tohmajärvi, sekä seuraavat alueorganisaatiot: Kehittämisyhtiö
Witas Oy, Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy ja Vaasan seudun Matkailu Oy. Vuodesta
2020 alkaen jäsenkuntien määrä on ainoastaan 8, koska Vaasa, Mustasaari, Laihia
ja Karstula ovat vuoden 2019 aikana päättäneet erota yhdistyksen jäsenyydestä.
Jäsenkuntien jäsenmaksut jakautuvat kolmeen tasoon kuntien koon perusteella: 5
000 euroa (suuret kaupungit), 1 900 euroa (keskisuuret kaupungit ja kunnat) ja 900
euroa (pienet kunnat). Yritysten ja yhteisöjen jäsenmaksu on 300 euroa (pienet yhteisöt 100 euroa). Isonkyrön kunnan vuotuinen jäsenmaksu on ollut 900 euroa.
Yhdistys uusi Sinisestä tiestä muistuttavat kyltit teiden varsilla koko tien matkalla
muutama vuosi sitten. Yhdistys ajoi usean vuoden aikana laajaa kehittämishanketta,
joka rasitti yhdistyksen taloutta voimakkaasti. Yhdistyksen toiminta ja vaikutus on
vähentynyt vuosien mittaan. Esimerkkinä voidaan mainita, että Suomen Sininen Tie
ry:n verkkosivusto on suljettu vuoden 2019 aikana. Yhdistyksellä oli kauan osa-aikainen toiminnanjohtaja, mutta maaliskuussa 2019 pidetyn vuosikokouksen jälkeen
yhdistyksellä ei ole enää ollut toiminnanjohtajaa. Sen jälkeen yhdistyksen toimintaa
on johtanut puheenjohtaja ja hallitus.
Ylimääräinen yhdistyskokous kutsuttiin koolle kesäkuussa 2019, jolloin esitettiin seuraavat kolme vaihtoehtoa:
1. toiminnan lakkauttaminen
2. toiminnan minimointi, jäsenmaksu puolitetaan nykyisestä
3. toiminnan jatkaminen ja sen kehittäminen.
Toiminnan jatkamisesta ja vaihtoehtoisesti sen lakkauttamisesta äänestettäessä äänet menivät 6–3, äänimäärällä 106–43, mikä tarkoitti, että enemmistö oli yhdistyksen
toiminnan jatkumisen ja kehittämisen kannalla.
Logistiikkaan liittyvien kysymysten edunvalvonta on tärkeä Isonkyrön kunnalle ja
seudulle, mutta Suomen Sininen Tie ry:n toiminta on nykyään hyvin vähäistä ja yhdistyksellä on ainoastaan muutama jäsen. Matkailutienä tieosuus on edelleen tärkeä
Isollekyrölle. Isonkyrön matkailumarkkinointia hoitavat nykyään Vaasan seudun Matkailu Oy (Visit Vaasa) ja kunta itse.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää irtisanoa Suomen Sininen Tie ry:n jäsenyyden 1.1.2021 alkaen.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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MÄÄRÄRAHOJEN JAKAMINEN TULOSYKSIKÖILLE
Khall § 18
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan lautakuntien tulee päättää valtuuston hyväksymän tehtäväaluetasoisen talousarvion jakamisesta tulosyksiköille sekä
päätettävä vastuuhenkilöistä.
Kunnanhallitus päättää em. asioista yleishallinnon ja talouden osalta. Valmisteltu tulosyksikköjako on talousarvioesityksen mukainen.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus päättää
-

merkitä tiedoksi kunnanvaltuuston asettamat sitovat tavoitteet talousarviovuodelle 2020 ja vahvistetaan käyttötalousosan määrärahat ja kunnanhallituksen
asettamat lisätavoitteet seuraavasti:

Yleishallinto ja talous
Tulosyksikkö: Vaalit (1000)
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate

0 euroa
0 euroa
0 euroa

Vastuuhenkilö hallintojohtaja
Kunnanhallituksen asettamat lisätavoitteet:
Talousarviovuonna 2020 ei ole säännönmukaisia vaaleja.
Tulosyksikkö: Hallintopalvelut (1100)
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate

40.000 euroa
-944.277 euroa
-904.277 euroa

Vastuuhenkilö hallintojohtaja
Kunnanhallituksen asettamat lisätavoitteet:
Tilinpäätösaikataulussa pyritään siihen, että tilinpäätös 2019 hyväksytään valtuustossa toukokuussa 2020. Talousarvion toteutumaraportointi kuukausittain täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti. Osavuosiraportointi talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti neljännesvuosittain. Talousarvioprosessin 2021 aikataulutus v.
2017-2020 talousarvioiden tapaan tavoitteena talousarvion hyväksyminen kunnanvaltuustossa marraskuussa samassa kokouksessa kuin veroprosentit. Asianhallintaohjelman käyttöönoton valmistelu.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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Tulosyksikkö: Luottamuselimet (1120)
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate

0 euroa
-131.679 euroa
-131.679 euroa

Vastuuhenkilö hallintojohtaja
Kunnanhallituksen asettamat lisätavoitteet:
Toimielinten välisen yhteistyön lisääminen, tiedonkulun kehittäminen. Seminaarien
ja/tai iltakoulujen pitäminen.
Tulosyksikkö: Muu yleishallinto (1130)
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate

0 euroa
-200 000 euroa
-200 000 euroa

Vastuuhenkilö hallintojohtaja
Kunnanhallituksen asettamat lisätavoitteet:
Tulosyksikköön kirjataan mm. Kuntaliiton, maakuntaliiton ja kauppakamarien jäsenmaksuosuudet. Tavoitteena yhteistyön kehittäminen.
Tulosyksikkö: Pelastuslaitos (1150)
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate

0 euroa
-362.300 euroa
-362.300 euroa

Vastuuhenkilö hallintojohtaja
Kunnanhallituksen asettamat lisätavoitteet:
Maakuntavaihdon vaikutuksen huomioiminen pelastusyhteistyöhön. Yhteistyö pelastuslaitoksen kanssa. Palvelutason varmistaminen.
Tulosyksikkö: Maaseutupalvelut (1310)
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate

0 euroa
-63.343 euroa
-63.343 euroa

Vastuuhenkilö hallintojohtaja
Kunnanhallituksen asettamat lisätavoitteet:
Maaseutuhallinnon yhteistoimintasopimuksen mukaisten palvelujen toteutumisen
seuranta.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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KUNNAN EDUSTAJAN VALITSEMINEN YHYRES-KEHITTÄMISYHDISTYS RY:N VUOSIKOKOUKSIIN VUOSIKSI 2020-2021
Khall § 19
Isonkyrön kunnanhallitus on 19.11.2018 § 191 antanut ohjeet Yhyres-kehittämisyhdistys ry:n hallituksen jäseniksi 1.1.2019 alkaen valtuustokauden loppuun saakka
Jari Viertola ja varajäseneksi Sirkku Rajamäki.
Kunnanhallitus on kokouksessaan 13.1.2020 § valinnut kunnan edustajat yhdistysten ja yhteisöjen vuosikokouksiin sekä ohjeet hallitusten jäseniksi vuosille 20202021. Epähuomiossa kunnan edustajan valitseminen Yhyres-kehittämisyhdistys ry:n
vuosikokouksiin vuosille 2020-2021 on jäänyt pois listasta.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus valitsee kunnan edustajan Yhyres-kehittämisyhdistys ry:n vuosikokouksiin vuosille 2020-2021.
Ehdotus hyväksyttiin ja kunnan edustajaksi Yhyres-kehittämisyhdistys ry:n vuosikokouksiin vuosille 2020-2021 valittiin Mirva Mäki-Rammo.
________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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TÄYTTÖLUPA LÄHIHOITAJAN TOIMEEN
Khall § 20
Kunnanhallitus on 13.1.2020 § 7 hyväksynyt talousarvion täytäntöönpano-ohjeet,
jonka mukaan virkojen ja toimien vakinaiseen täyttämiseen tulee pyytää kunnanhallituksen lupa.
Perusturvajohtaja Merja Latvala pyytää 17.1.2020 täyttölupaa perusturvan palvelualueelle lähihoitajan toimen täyttöä varten. Irtisanoutumisilmoitus toimesta on tehty.
Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Merja Latvala, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää myöntää täyttöluvan yhteen lähihoitajan toimeen 1.2.2020
alkaen perusturvan palvelualueelle.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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KUNNANJOHTAJAN JOHTAJASOPIMUS / PAINOPISTEIDEN TOTEUTUMINEN 2019 JA PAINOPISTEET 2020
Khall § 21
Kunnallisessa johtamisessa on tärkeää, että poliittisen ja ammatillisen johdon roolit,
toimivalta ja vastuut ovat selkeät. Johtajasopimuksen avulla on mahdollista luoda yhteiset pelisäännöt kunnanjohtajan ja poliittisen johdon kesken. Johtajasopimuksen
tarkoituksena on helpottaa ja tukea johtamistyötä, selkeyttää työnjakoa ja luoda luottamusta sopimusosapuolten välille. Johtajasopimus sisältää yleisesti ottaen keskeiset
toimintaraamit kunnanjohtajan työlle velvoitteineen ja oikeuksineen. Keskeisenä sisältönä johtajasopimuksessa ovat muun muassa kunnanjohtajan työn tekemisen
edellytyksiin, palvelussuhteen ehtoihin, työn arviointiin ja mahdollisesti aiheutuvien
ongelmatilanteiden ratkaisemiseen liittyviä asioita.
Isonkyrön kunnanvaltuusto on 30.11.2017 § 64 hyväksynyt kunnanjohtaja Tero Kankaanpään johtajasopimuksen. Johtajasopimus sisältää mm. kunnanjohtajan tehtävät,
vuosittaiset tavoitteet ja tavoitteiden toteutumisen seurannan.
Johtajasopimuksen mukaan kunnanjohtaja ja kunnanhallituksen puheenjohtajisto
käyvät vuosittain kehityskeskustelun, jossa sovitaan vuosittaiset painopisteitten toteutumisesta ja uudet tavoitteet.

Kunnanjohtajan tavoitteet ja painopisteet vuodelle 2019:
1. Kunnan johtaminen, palveluorganisaation kehittäminen ja toimintatapojen uudistaminen
-

-

henkilöstön työhyvinvoinnin ylläpito, palvelualueiden välisen yhteistyön edistäminen ja toimintatapojen uudistaminen
johtoryhmän työskentelyä tehostetaan vastaamaan Isonkyrön kunta- ja markkinointistrategian toteutusta. Johtoryhmän linjauksista ja tavoitteista raportoidaan
luottamushenkilöjohdolle.
hallintosäännön uudistaminen ja sisäisen raportoinnin kehittäminen sekä henkilöstöorganisaation sisällä että luottamushenkilöille.
kunta- ja markkinointistrategian kehittäminen jatkuu hyvässä yhteistyössä luottamushenkilö- ja henkilöstöorganisaation kanssa

2. Kehittyvä asuminen ja elämisen ympäristö
-

tonttien myynnin tehostaminen ja kunnan asukasmäärä kasvaa
erilaisten asumismuotojen tarjonnan edistäminen
Tervajoen asemakaavaa edistetään ja muuta kaavoitusta valmistellaan kaavoitusohjelman mukaisesti
toimintojen tehostaminen ja kunnan omistamien tilojen tehokas käyttö

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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3. Vuorovaikutuksen tehostaminen kunnan yritysten ja yrittäjäjärjestön kanssa
-

työpaikkojen ja yritysten lisääminen kunnan alueella
säännölliset yritysvierailut ja kuntalaistapaamiset
sidosryhmäsuhteiden hoitaminen ja kunnan edunvalvonta

4. Myönteisen kuntakuvan edistäminen
-

kunnanjohtaja edistää myönteistä kuntakuvaa yhdessä koko organisaation
kanssa
ennakoiva ja aktiivinen kuntalaisia palveleva tiedotus
markkinointistrategian toimeenpano

-

5. Kunnan talouden ohjaaminen
-

vuosikate kattaa poistot
laaditaan arviolaskelma kunnan taloudessa ja toiminnoissa tapahtuvista muutoksista sote- ja maakuntauudistuksessa
tiedonkulun varmistaminen maakunta- ja soteuudistuksessa kunnan ja maakunnan välillä sekä kunnan edunvalvonta uudistukseen liittyen
talousraportoinnin kehittäminen

-

6. Luottamusorganisaatio
-

kunnanjohtajan ja luottamushenkilöjohdon välisen yhteistyön ja vuorovaikutuksen lisääminen

Kunnanhallituksen puheenjohtajisto ja kunnanjohtaja ovat käyneet kehityskeskustelun ja vuoden 2019 tavoitteiden ja painopisteiden toteutuksesta 20.1.2020. Kunnanjohtaja on antanut kirjallisen itsearvioinnin vuoden 2019 tavoitteiden toteutumasta.
Kunnanjohtajan tavoitteet ja painopisteet vuodelle 2020:
1. Isonkyrön kunnan aseman vahvistaminen markkinointia kehittämällä ja lisäämällä
-

Isonkyrön asema sekä vetovoimaisena että kehittyvänä yritysystävällisenä kuntana niin maakunnallisella kuin valtakunnallisellakin tasolla
jatkuva markkinointi tulee osaksi kunnan toimintaa - ja siihen osallistuu koko
henkilökunta omalta osaltaan
kontaktit uusien yritysten saamiseksi kuntaamme - samalla tärkeää myös jatkuva yhteydenpito ja yhteistyö kunnan nykyisten yrittäjien kanssa
osaavan työvoiman saanti

2. Kehittyvä kunta / asuminen ja eläminen
-

tiedotuksen tehostaminen kunnan tarjoamista palveluista kuntalaisille kaikilla
palvelualueilla

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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tonttimarkkinoinnin tehostaminen - puitteet uusilla asuntoalueilla kuntoon
asumismuotojen tarjonnan lisääminen sekä parantaminen

3. Isonkyrön kunnan asema maakuntamuutoksessa
-

muutokseen liittyvien viranomaispalvelujen mahdolliset siirrot sekä ns. ylimaakunnallisten palvelujen jatkon selvittäminen kevään 2020 aikana
lähipalvelujen turvaaminen kunnassa – myös lääkäripalvelut

4. Kunnan talouden ja toiminnan ohjaaminen
-

vuosikate kattaa poistot
kustannustehokkuus kunnan hankkeissa sekä budjettiraamissa pysyminen
hyvä yhteistyö kunnan johdon sekä luottamushenkilöiden välillä
jokainen johtoryhmän jäsen huolehtii omasta palvelualueestaan, huolehtii henkilökuntansa osaamisesta ja hyvinvoinnista sekä työtapojen kehittämisestä
kunnanjohtaja visioi ja toteuttaa Isonkyrön kunnan ns. suuria suuntaviivoja ja
tulevaisuuden kuvaa

Kunnanhallituksen puheenjohtaja esittelee kokouksessa kunnanhallituksen puheenjohtajiston ja kunnanjohtajan kehityskeskustelut ja arviot vuoden 2019 toteutumisesta
sekä tavoitteet vuodelle 2020.
Lisätietoja antaa kunnanhallituksen pj. Mirva Mäki-Rammo, puh. 040 574 8147
PUHEENJOHTAJAN
EHDOTUS:
Kunnanhallitus:
1) antaa tiedoksi kunnanvaltuustolle, että johtajasopimukseen liittyvä keskustelu
vuoden 2019 tavoitteista kunnanjohtaja Tero Kankaanpään ja kunnanhallituksen puheenjohtajiston välillä on käyty,
2) hyväksyy kunnanjohtajan vuoden 2020 painopisteet ja tavoitteet, ja
3) päättää antaa kunnanvaltuustolle tiedoksi, että keskustelu kunnanjohtajan johtajasopimuksessa mainituista kuluvan vuoden 2020 tavoitteista on käyty.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
Kunnanjohtaja Tero Kankaanpää poistui esteellisenä (osallisuusjäävi) kokouksesta
asian käsittelyn ajaksi klo 18.35-18.49.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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RAKENNUSJÄRJESTYS
Ymp.ltk 10.9.2019 § 58
Kunnanvaltuusto on talousarvion 2019 käsittelyn yhteydessä antanut Ympäristölautakunnalle tehtäväksi rakennusjärjestyksen uudistamisen. Rakennustarkastaja on
valmistellut yhteistyössä naapurikuntien kanssa osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja rakennusjärjestyksen luonnoksen.
RT:N EHDOTUS
Lautakunta hyväksyy liitteenä olevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja rakennusjärjestykseksi ja asettaa ne nähtäville.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Ymp.ltk 17.12.2019 § 78
Rakennustarkastaja on valmistellut rakennusjärjestyksen ehdotuksen saatujen lausuntojen perusteella. Lausuntojen huomiointi selviää rakennusjärjestyksen kommentit liitteestä ja varsinaisesta rakennusjärjestysehdotuksesta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan ei nähtävilläoloaikana merkittäviä muutoksia edellytetty tehtäväksi.
Ympäristölautakunta siirtää liitteenä olevan rakennusjärjestysehdotuksen kunnanhallituksen käsiteltäväksi.
RT:N EHDOTUS
Ympäristölautakunta päättää siirtää rakennusjärjestyksen käsitellyn kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Khall 13.1.2020 § 11
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus päättää asettaa rakennusjärjestysehdotuksen nähtäville 30 päivän
ajaksi. Nähtäville panosta ilmoitetaan Pohjankyrö-lehdessä sekä kunnan virallisella
ilmoitustaululla ja kunnan internet-sivuilla.

KÄSITTELY: Kokouksen kuluessa kunnanjohtaja muutti päätösehdotustaan seuraavasti:
KJ:N
MUUTETTU
EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää jättää asian pöydälle.
PÄÄTÖS:

Kunnanjohtajan kokouksessa tekemä ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Kunnanhallitus

Kokouspäivämäärä

3.2.2020
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Khall 3.2.2020 § 22
Kunnanjohtaja kutsui koolle 20.1.2020 kunnanhallituksen puheenjohtajiston, rakennustarkastajan ja hallintojohtajan käsittelemään rakennusjärjestysehdotusta. Esityslistan oheismateriaalina kunnanhallituksen jäsenille toimitetaan rakennusjärjestysehdotus, johon palaverin jälkeen tehdyt muutokset on esitetty keltaisella. Lausuntojen
perusteella jo ennen lautakuntakäsittelyä muutetut kohdat on merkitty edelleen vihreällä. Ko. korostukset poistetaan pöytäkirjan liitteestä.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus päättää asettaa liitteen 1 mukaisen rakennusjärjestysehdotuksen
nähtäville 30 päivän ajaksi. Nähtäville panosta ilmoitetaan Pohjankyrö-lehdessä
sekä kunnan virallisella ilmoitustaululla ja kunnan internet-sivuilla.

KÄSITTELY: Keskustelun kuluessa Helena Tuuri-Tammela Jaakko Pukkisen ym. kannattamana
ehdotti, että rakennusjärjestysehdotuksen 13 §:stä,16 §:stä ja 39 §:stä poistetaan
tarkentavia tekstejä. Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko yksimielisesti poistaa ko.
tekstit. Kukaan ei ilmoittanut vastustavansa tekstien poistamista.
PÄÄTÖS:

Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus yksimielisesti hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen kuitenkin siten, että pykälistä 13, 16 ja 39 poistettiin tarkentavia tekstejä.
Kunnanhallitus päätti asettaa liitteen 2 mukaisen rakennusjärjestysehdotuksen nähtäville 30 päivän ajaksi. Nähtäville panosta ilmoitetaan Pohjankyrö-lehdessä sekä
kunnan virallisella ilmoitustaululla ja kunnan internet-sivuilla.
Kunnanjohtaja ilmoitti jättävänsä eriävän mielipiteen em. tekstien poiston johdosta.
________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Kunnanhallitus

Kokouspäivämäärä

3.2.2020
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VUODEN 2019 TONTTIKAMPANJA / TILANNEKATSAUS / TONTTIKAMPANJAN JATKO 2020
Jaosto 14.1.2019 § 5
Kunnanvaltuusto on 8.11.2018 § 37 hyväksynyt vuoden 2019 talousarvion ja taloussuunnitelman 2019-2021. Kaavoituksen ja mittauksen -tehtäväalueen toiminnan painopisteissä ja kehittämistarpeissa todetaan, että tonttien markkinointikampanja toteutetaan vuoden 2019 aikana. Kampanjaan on varauduttu elinkeino- ja kaavoitusjaoston talousarviossa (elinkeinoelämän kehittäminen/palveluiden ostot/painatukset ja
ilmoitukset) noin 20.000 euron määrärahalla.
Kunnan kotisivut on uudistettu vuoden 2018 aikana. Samalla on parannettu sekä
asuintonttien että yritystonttien näkyvyyttä kunnan kotisivuilla.
Elinkeino- ja kaavoitusjaosto on 17.12.2018 käynyt alustavan keskustelun tonttikampanjasta ja antanut kunnanjohtajalle evästyksiä asian jatkovalmistelua varten.
Asuintonttien myynti on ollut hiljaista viime vuosina. Halvimmat asuintontit ovat tällä
hetkellä 0,84 euroa / m2 ja kalleimpien hinnat 3,00 euroa / m2. Hinnat ovat näin ollen
jo tällä hetkellä melko edullisia.
Yleisesti voidaan todeta, että hyvä tontti ei yksistään takaa asuintonttien myyntiä ja
rakentumista. Tarvitaan myös viihtyisiä asuinympäristöjä, työpaikkoja sekä laadukas
yksityinen ja julkinen palveluntarjonta.
Tonttikaupoista saatavilla tuloilla ei kyetä kattamaan infrarakentamisen, maanhankinnan ja kaavoituksen kustannuksia. Uusien asukkaiden sijoittuminen paikkakunnalle tontin ostamisen ja talon rakentamisen myötä on kuitenkin tärkeää, koska sitä
kautta kunta saa kunnallisverotuloja, kiinteistöverotuloja ja väestökehitys pyritään
saamaan positiiviseksi.
Tonttikampanjan esitetään koostuvan seuraavista osista (tonttikampanjan ehdot):
1) Asuintonttien markkinointia tehostetaan. Pääpaino markkinoinnissa on näkyvyyden lisäämisessä sähköisen median ja sosiaalisen median kanavissa, joilta ohjataan
kävijöitä kunnan kotisivujen asuintonttien osioon.
2) Järjestetään tonttimarkkinointipäivä keväällä 2019.
3) Alennetaan Peippoosen asuinalueen tonttien nykyisestä hinnasta 2,50 €/m2 hintaan 1,00 €/m2 määräaikaisesti vuosille 2019-2020. Peippoosen tonttien hinta on
kampanja-aikana tällöin 1.842-2.476 euroa. Kampanja koskee alueen tontteja,
joissa on kunnallistekniikka rakennettuna.
Ostaja sitoutuu rakentamaan kiinteistölle asemakaavan, rakennusjärjestyksen ja hyväksyttyjen piirustusten mukaisen uudisrakennuksen kolmen (3) vuoden kuluessa
tontin luovutuskirjan allekirjoittamispäivästä lukien, siihen valmiusasteeseen, että
rakennustarkastusviranomainen voi siinä suorittaa rakennusjärjestyksen edellyttämän hyväksyttävän käyttöönottokatselmuksen. Kunnanhallitus voi kirjallisesta anomuksesta, erityisin perustein, myöntää jatkoaikaa rakentamiselle. Ostaja sitoutuu

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä
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suunnitelmissa ja rakentamisessa noudattamaan rakennustarkastusviranomaisen
antamia rakentamisohjeita.
4) Tietyillä asuinalueilla myydään yksittäiset rakentamattomat tontit kampanjahintaan 1000 € / tontti kampanja-ajalla 1.2.-20.12.2019.
Kampanjahinnoittelun piiriin kuuluvat seuraavat 12 tonttia:
Korpelan alue
-

korttelin 509 tontti nro 2 osoitteessa Sarkapolku 3,

Koulukeskuksen alue:
-

korttelin 413 tontti nro 2 osoitteessa Forsmannintie 8,
korttelin 413 tontti nro 3 osoitteessa Forsmannintie 10,

Välimäen alue:
-

korttelin 533 tontti nro 6 osoitteessa Paavolantie 5,
korttelin 534 tontti nro 18 osoitteessa Suomantie 5,
korttelin 638 tontti nro 1 osoitteessa Pysäkkitie 34,

Riihimäen alue:
-

korttelin 710 tontti nro 1 osoitteessa Riihimäentie 1,
korttelin 711 tontti nro 2 osoitteessa Riihimäentie 2,
korttelin 711 tontti nro 1 osoitteessa Riihimäentie 3,

Taipaleen alue:
-

korttelin 675 tontti nro 1 osoitteessa Sirppitie 24,
korttelin 680 tontti nro 1 osoitteessa Taipaleentie 30,

Vaissalon alue:
-

korttelin 103 tontti nro 3 osoitteessa Vaissalontie 5.

Rakennuslupa tulee kampanjatonteille hakea vuoden 2019 aikana ja rakentaminen
tulee aloittaa yhden vuoden kuluessa ostopäivästä. Ostaja sitoutuu rakentamaan
tontille asemakaavan mukaisen asuinrakennuksen. Muussa tapauksessa tontin ostaja maksaa kunnalle sakon, jonka määrä on 10.000 euroa. Kunnanhallitus voi kirjallisesta anomuksesta, erityisin perustein, myöntää jatkoaikaa rakentamisen aloittamiselle. Tonttien myynti alkaa 1.2.2019. Yksi tontti rakentajaa kohden. Ostajaa sitoutuu suunnitelmissa ja rakentamisessa noudattamaan rakennustarkastusviranomaisen an-tamia rakentamisohjeita. Tontin edelleen luovutus on kielletty.

Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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Elinkeino- ja kaavoitusjaosto päättää esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyy
vuoden 2019 tonttikampanjan edellä mainitut ehdot.
Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Khall 14.1.2019 § 12
Elinkeino- ja kaavoitusjaosto käsittelee asiaa 14.1.2019 ennen kunnanhallituksen
kokousta.
KJ:N
EHDOTUS:

Ehdotus annetaan kokouksessa.

KÄSITTELY: Merkittiin tiedoksi, että elinkeino- ja kaavoitusjaosto on 14.1.2019 § 5 päättänyt esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyy vuoden 2019 tonttikampanjan edellä mainitut ehdot.
Kunnanjohtaja ehdotti, että kunnanhallitus hyväksyy elinkeino- ja kaavoitusjaoston
ehdotuksen, kuitenkin siten, että tonttikampanjan 4) kohdan osalta kampanjahinta
on 110 euroa /tontti Isonkyrön kunnanvaltuuston perustamispäätöksen 110-vuotisjuhlavuoden kunniaksi.
PÄÄTÖS:

Kunnanjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
__________

Jaosto 19.8.2019 § 20
Keväällä toteutettiin Sanoman sähköisissä medioissa, sosiaalisessa mediassa ja
Googlessa asuintonttien markkinointikampanja, joka suunnattiin Etelä-Pohjanmaalle
ja Pohjanmaalle. Sanoman medioissa kunnan mainokset näkyivät noin 1,2 miljoonaa kertaa ja mainoksia klikattiin 2085 kertaa. Palaaville asiakkaille suunnatut isommat kuvabannerit (Remarketing) keräsivät 6971 näyttöä ja niiden kautta kotisivuille
palasi 61 kävijää. Googlen mainoksien näyttöjä oli 1771 ja ohjauksia niiden kautta
kotisivuille 66 (0,75 € / klikkaus). Facebook-kampanja toi 90673 näyttöä ja ohjauksia
kotisivuille 2461 kpl (0,11 € / klikkaus). Sähköiseen kampaajaan käytettiin noin
5.000 euroa. Tonttikampanja on näkynyt lisäksi kunnan LED-taululla ja kunnan sosiaalisen median kanavilla. Lisäksi on käytetty jonkin verran printtimedian mainontaa.
Asunto- ja tonttipäivä järjestettiin 4.5.2019. Tapahtumaa varten teetettiin Lapinmäestä 3D-mallinnus sekä asuinalueita ja yritysaluetta esitteleviä drone-videoita.
Kampanjatonteista on myyty korttelin 509 tontti nro 2 osoitteessa Sarkapolku 3. Lisäksi varattuna on korttelin 638 tontti nro 1 osoitteessa Pysäkkitie 34.
KJ:N
EHDOTUS:
PÄÄTÖS:

Elinkeino- ja kaavoitusjaosto merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi.
Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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Jaosto 27.1.2020 § 8
Vuoden 2019 kampanjatonteista on myyty korttelin 103 tontti 3 osoitteessa Vaissalontie 5.
Edellä kohdan 4 mukaista kampanjahinnoittelujen tonttien myyntiä on perusteltua
jatkaa vuonna 2020.
Seuraavilla asuinalueilla myydään yksittäiset rakentamattomat tontit kampanjahintaan 110 € / tontti kampanja-ajalla 10.2.-18.12.2020:
Koulukeskuksen alue:
-

korttelin 413 tontti nro 2 osoitteessa Forsmannintie 8,
korttelin 413 tontti nro 3 osoitteessa Forsmannintie 10,

Välimäen alue:
-

korttelin 533 tontti nro 6 osoitteessa Paavolantie 5,
korttelin 534 tontti nro 18 osoitteessa Suomantie 5,
korttelin 638 tontti nro 1 osoitteessa Pysäkkitie 34,

Riihimäen alue:
-

korttelin 710 tontti nro 1 osoitteessa Riihimäentie 1,
korttelin 711 tontti nro 2 osoitteessa Riihimäentie 2,
korttelin 711 tontti nro 1 osoitteessa Riihimäentie 3,

Taipaleen alue:
-

korttelin 674 tontti nro 1 osoitteessa Sirppitie 16 (uusi),
korttelin 674 tontti nro 2 osoitteessa Sirppitie 18 (uusi),
korttelin 675 tontti nro 1 osoitteessa Sirppitie 24,
korttelin 679 tontti nro 1 osoitteessa Sirppitie 7 (uusi),
korttelin 679 tontti nro 2 osoitteessa Sirppitie 5 (uusi),
korttelin 679 tontti nro 3 osoitteessa Sirppitie 3 (uusi),
korttelin 680 tontti nro 1 osoitteessa Taipaleentie 30.

Rakennuslupa tulee kampanjatonteille hakea vuoden 2020 aikana ja rakentaminen
tulee aloittaa yhden vuoden kuluessa ostopäivästä. Ostaja sitoutuu rakentamaan
tontille asemakaavan mukaisen asuinrakennuksen. Muussa tapauksessa tontin ostaja maksaa kunnalle sakon, jonka määrä on 10.000 euroa. Kunnanhallitus voi kirjallisesta anomuksesta, erityisin perustein, myöntää jatkoaikaa rakentamisen aloittamiselle. Tonttien myynti alkaa 10.2.2020. Yksi tontti rakentajaa kohden. Ostajaa sitoutuu suunnitelmissa ja rakentamisessa noudattamaan rakennustarkastusviranomaisen antamia rakentamisohjeita. Tontin edelleen luovutus on kielletty.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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Kokouspäivämäärä

Kunnanhallitus

KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

3.2.2020

Elinkeino- ja kaavoitusjaosto päättää esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyy
”110 euron tonttien” -kampanjan jatkamisen edellä mainitut ehdot.
Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Khall 3.2.2020 § 23
KJ:N
EHDOTUS:
PÄÄTÖS:
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Kunnanhallitus päättää hyväksyä elinkeino- ja kaavoitusjaoston ehdotuksen.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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ISOKYRÖLÄISTEN NUORTEN PALKKAAMINEN KESÄTÖIHIN
Khall § 24
Isonkyrön kunta on viime vuosina palkannut peruskoulun päättäneitä nuoria kesätöihin työelämään tutustumista varten. Palkka on ollut 260 euroa kahdelta viikolta vuosina 2013–2019. Palvelualueet päättävät ja valitsevat nuoret määrärahojen puitteissa.
Lisäksi kunta on avustanut yksityisiä työnantajia nuorten palkkaamisessa kesätöihin.
Vuosina 2013–2018 avustus on ollut 64 euroa/vk ja vuonna 2019 avustus oli 65 euroa/vk, enintään neljältä viikolta/nuori.
Kuntatyönantajat ovat 15.1.2020 antaneet suosituksen ”Kunta-alan tutustu työelämään ja tienaa” -mallin kahden viikon kesäharjoitteluohjelman suorittamisesta. KT ja
järjestöt suosittelevat maksettavaksi kertakaikkisena palkkana 360 euroa vuonna
2020, 365 euroa vuonna 2021 ja 375 euroa vuonna 2022. Palkka sisältää vuosilomakorvauksen. Työsuhteissa noudatetaan kunta-alan virka- ja työehtosopimusta
(yleensä KVTES) muiden työsuhteen ehtojen osalta. Palkasta maksetaan myös lakisääteiset sosiaaliturvamaksut henkilön iästä riippuen. Palkka maksetaan viimeistään
työsuhteen päättymistä seuraavana palkanmaksupäivänä.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus päättää, että
- kunnan palkkaamien nuorten palkaksi määrätään 360 euroa kahdelta viikolta,
työaika 6 h/pv;
- yksityisille työnantajille maksettava avustus on 65 euroa/vko enintään neljältä viikolta liitteen ohjeiden mukaisesti.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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4H-YHDISTYKSEN SOPIMUKSEN IRTISANOMINEN
Hyvltk 19.11.2019 § 54
Kunnanhallituksen päätöksen 71 § 2013 mukaisesti Isonkyrön kunta on jatkanut
sopimusta Kyrönmaan 4H:n kanssa 4H-neuvojan palkkaamisen osalta. Vuonna
2019 Kyrönmaan 4H:n toiminta rajoittuu enää Isonkyrön kunnan alueelle ja toiminnanjohtaja työskentelee kaksi päivää viikossa etänä. Kuluvan vuoden aikana toiminta on hiipunut ja kerhoissa on ollut keskimäärin 3 osallistujaa. Sopimus on ollut
voimassa aina kalenterivuoden ajan. Sopimuspohjassa sanotaan, että osapuolet
voivat yksipuolisesti purkaa sopimuksen, mikäli palvelua ei pystytä tuottamaan sopimuksen mukaisesti. Vuosina 2014 – 2019 lautakunta on päätöksellään myöntänyt 4H:lle vuosittain 9 000 euron avustuksen + maksuttomat tilat kerho- ja leiritoimintaan. Kunnan nuorisotyöntekijä on lisäksi vuonna 2019 työskennellyt 4H-kerhon ohjaajana 4 viikkoa. Nuorisotoimen budjeteissa vuosittain yhteisöille myönnettävä avustus on pysynyt 12 000 eurossa usean vuoden ajan. Tuosta kokonaisuudesta 9 000 euron avustus yhdelle järjestölle on kohtuutonta.
Olemme kokoustaneet tilanteesta 30.10.2019, kokouksessa olivat läsnä 4H:n hallituksen pj. ja varapj., 4H:n toiminnanjohtaja, hyvinvointilautakunnan pj. sekä nuorisotyöntekijä ja kirjasto- ja vapaa-aikatoimenjohtaja. Nykyinen toiminta koostuu
puuhakerhoista, askartelukerhoista, kokkikerhoista ja heppakerhoista sekä muutamista teemaleireistä. Toiminta ja siitä saatu hyöty kuntalaisille ei vastaa vuosittaista panostusta. Hyvinvointipalvelujen ehdotuksena 4H:lle oli, että irtisanoudutaan vuosittaisesta avustuksesta ja muutetaan toiminta samanlaiseksi, kuin menettelytapa on muidenkin yhdistysten kanssa. Periaate on, että yhdistykset järjestävät tapahtumia ja anovat niihin kohdeavustusta, joka myönnetään mikäli kriteerit
täyttyvät ja avustus maksetaan kuitteja vastaan. 4H:n edustajat lupasivat viedä
asian käsiteltäväksi Kyrönmaan 4H:n hallitukseen.
KIRJASTO- JA VAPAA-AIKATOIMENJOHTAJAN EHDOTUS:
Hyvinvointilautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle, että kunnan ja Kyrönmaan 4Hyhdistyksen välinen sopimus irtisanotaan ja siirrytään samaan käytäntöön kuin
muidenkin yhdistysten kanssa. Näin saadaan avustuksille todellista vastinetta ja
toiminta tavoittaa kaikki kuntamme lapset ja nuoret.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Khall 3.2.2020 § 25
Pykälässä mainitussa kokouksessa 30.10.2019 Kyrönmaan 4H-yhdistyksellä ei ole
ollut mukanaan tarkkoja tilastoja vuoden 2019 osallistujamääristään ja toiminnanjohtaja on täydentänyt näiden osalta, sekä antanut kirjallisen selvityksen 4H-yhdistyksen toiminnasta Isossakyrössä hyvinvointijohtajalle sähköpostilla 13.1.2020, sekä
kunnanhallituksen puheenjohtajalle, hyvinvointilautakunnan puheenjohtajalle ja hyvinvointijohtajalle 21.1.2020. Lopullinen toimintakertomus ja tilinpäätös vuoden 2019
osalta valmistuu myöhemmin keväällä.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Saadun selvityksen perusteella osallistujamäärät kerhoissa ovat Kylkkälässä ja Valtaalassa suuremmat kuin keskustassa, johon aikaisemmin esitetty keskimäärin 3
osallistujaa pohjautuu. Selvityksestä käy ilmi, että avustusta käytetään ohjaajien
palkkojen ja tarvikekustannuksen lisäksi myös mm. etänä työskentelevän toiminnanjohtajan sekä hallituksen puheenjohtajan palkkakustannuksiin.
Hyvinvointilautakunnan avustusohjeessa todetaan, että perusavustusta nuorisopalveluiden osalta myönnetään vain rekisteröidyn yhdistyksen/järjestön toimintasuunnitelman mukaisen toiminnan tukemiseen tai toiminnan käynnistämisestä aiheutuviin
kustannuksiin.
Hyvään hallintoon kuuluu yhdenvertaisuusperiaate, joka velvoittaa tasapuoliseen
kohteluun, johdonmukaisuuteen ja syrjimättömyyteen. Tähän viitaten yksittäisen yhdistyksen toiminnanjohtajan tai hallituksen puheenjohtajan palkkaaminen ei toteuta
tätä periaatetta, koska vähäisistä avustusrahoista ei ole mahdollista maksaa jokaiselle anovalle yhdistykselle vastaavia palkkoja.
Yhdistyksen järjestämä toiminta täydentää kunnan palveluntarjontaa ja on erityisesti
keskustan ulkopuolisilla alueilla, joissa ei ole kunnan säännöllisesti järjestämää toimintaa, merkittävä nuorten toiminnan tarjoaja.
Lisätietoja antavat kunnanjohtaja Tero Kankaanpää ja hyvinvointijohtaja Antti Iivari,
puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus päättää hyväksyä hyvinvointilautakunnan ehdotuksen.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
Hyvinvointijohtaja Antti Iivari oli kutsuttuna asiantuntijana läsnä kokouksen alussa
esittelemässä asiaa klo 18.20-18.32.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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MARKKINOINTISTRATEGIA / TOIMEENPANOSUUNNITELMA
Jaosto 5.2.2018 § 9
Isonkyrön kunnassa on koettu tarvetta uuden markkinointistrategian luomiseen uusien asukkaiden ja yrittäjien houkuttelemiseksi. Markkinointistrategia on osa Julia
Niskasen pro gradu -tutkielmaa ”Kökkähenkeä vai ei? Paikkaimagon hyödyntäminen
suomalaisen maaseutukunnan paikkabrändin johtamisessa.”
Niskasen tutkimustyö ajoittui huhtikuuna ja marraskuun 2017 välille. Hän on esitellyt
tutkimuksensa tuloksia kunnanvaltuustolle valtuustoseminaarissa 28.9.2017. Niskasen tutkimuksen tarkoituksena on toimia pohjana ja tiedonlähteenä Isonkyrön uuden
markkinointistrategian toteuttamiseksi. Tutkimukseen haastateltiin yhteensä 30 isokyröläistä, jotka kertoivat avoimesti kokemuksistaan ja mielikuvistaan Isoonkyröön
liittyen.
Oheismateriaalina jaettavan kirjan ”Isokyrö maailmankartalle – Kunnan kehittäminen
tutkimustiedon pohjalta markkinoinnin ja viestinnän keinoin” on tarkoitus tiivistää tutkimustulokset helppolukuiseksi kokonaisuudeksi sekä toimia käsikirjana Isonkyrön
markkinoinnin ja viestinnän kehittämiseksi tutkimustiedon pohjalta.
Haastattelujen tuottamista tuloksista on johdettu seuraavat tavoitteet Isonkyrön
markkinoinnin ja viestinnän kehittämiseksi:
1) Laatu (s. 30)
- laadukas perusarki pääteemaksi, vapaa-ajan ja kulttuuripalvelujen viestinnän kehittäminen
- toimivan kunnanjohdon korostaminen viestinnässä
- liikenneyhteyksien tehostettu viestintä
- yhteisten tilojen luominen ympäristöön
2)
-

Kilpailukyky (s. 33)
yrittäjyys-imagon kehittäminen
kunnanjohdon läpinäkyvä viestintä
kumppanuuksien ja avoimuuden korostaminen
näkyvyyden parantaminen valtatiellä
yhteisten yritystilojen luominen

3)
-

Merkityksellisyys (s. 36)
luonnon ja Kyrönjoen korostaminen
kunnan aktiivisuuden ja kulttuurin korostaminen
historian kohdentuminen matkailijoihin
infopisteen kehittäminen matkailijoille
joen näkyvyyden parantaminen
visuaalisen ympäristön hyödyntäminen
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Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1200,
gsm: 044-2970 256, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Elinkeino- ja kaavoitusjaosto päättää esittää kunnanhallitukselle, että se
-

hyväksyy edellä mainitut tavoitteet kunnan markkinoinnin ja viestinnän kehittämiseksi

-

perustaa markkinointityöryhmän, tehtävänään laatia tarkempi toimenpidesuunnitelma ja vastata kunnan markkinoinnin kehittämisestä.

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Khall 19.2.2018 § 30
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää
-

hyväksyä edellä mainitut tavoitteet kunnan markkinoinnin ja viestinnän kehittämiseksi

-

perustaa markkinointityöryhmän, tehtävänään laatia tarkempi toimenpidesuunnitelma ja vastata kunnan markkinoinnin kehittämisestä.

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä ehdotuksen kuitenkin niin, että markkinointityöryhmä nimetään myöhemmin.
_________

Khall 26.3.2018 § 66
KJ:N
EHDOTUS:
PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää nimetä markkinointityöryhmän.
Ehdotus hyväksyttiin ja markkinointityöryhmään nimettiin kunnanvaltuuston puheenjohtajisto, kunnanhallituksen puheenjohtajisto sekä kunnanjohtaja ja hallintojohtaja.
Työryhmän kokoonkutsujaksi nimettiin kunnanvaltuuston puheenjohtaja.
_________

Khall 4.3.2019 § 33
Markkinointityöryhmä järjestäytyi 19.4.2018 ja valitsi puheenjohtajaksi kunnanvaltuuston puheenjohtaja Miko Heinilän. Markkinointityöryhmä on kokoontunut kahdeksan kertaa.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Alkuvaiheessa työ painottui työryhmän tavoitteiden kartoitukseen: mitä markkinointistrategialla haetaan, mitkä ovat sen tavoitteet ja millä resursseilla markkinointia tehdään sekä millainen on Isonkyrön ”brändi”. Työn aikana on kuultu myös Isonkyrön
Asuntovuokraus Oy:tä heidän ajatuksistaan yhtiön ja kunnan vuokra-asuntokannan
kehittämiseksi.
Syksyllä valittiin Semio Oy yhteistyökumppaniksi workshoppäivän järjestämiseen
tammikuussa. Workshoppäivän jälkeen asiaa on työstetty eteenpäin yhteistyössä
Semion kanssa helmikuun kokouksissa ja keskustelujen pohjalta Semiolta on pyydetty tarkennettu tarjous välittömistä toimenpiteistä (1. perusasiat), markkinointistrategiasta (2.) sekä tämän jälkeen vuonna 2019 mahdollisesti suoritettavista markkinointitoimenpiteistä (3).
Semio on antanut tarkennetun tarjouksen 27.2.2019. Tarjous jaetaan kunnanhallituksen jäsenille oheismateriaalina.
Markkinointistrategiaa varten on varauduttu vuoden 2019 talousarviossa Elinkeinoja kaavoitusjaoston kustannuspaikalle 12012 yhteensä 20.000 euron määräraha.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1200,
gsm: 044-2970 256, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää
-

merkitä markkinointistrategian valmistelutilanteen tiedokseen, ja

-

tarkentaa markkinointityöryhmän toimeksiantoa siten, että se sisältää Semion
tarjouksen mukaisten kohdan 1. perusasiat toimenpiteet, markkinointistrategian
laadinnan (2.) sekä tämän jälkeen vuonna 2019 mahdollisesti suoritettavat markkinointitoimenpiteet (3). Markkinointistrategia tuodaan kunnanhallituksen hyväksyttäväksi sen jälkeen, kun se on valmistunut.

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Khall 3.6.2019 § 89
Markkinointityöryhmä on jatkanut työtään kevään 2019 aikana kolmessa kokouksessaan. Liitteen mukainen markkinointistrategia esitetään kunnanhallituksen hyväksyttäväksi.
Lisäksi kunnanhallituksen jäsenille jaetaan oheismateriaalina käsikirjan luonnos,
joka sisältään Isonkyrön brändin, puhetavan ja viestit eri kohderyhmille sekä visuaalisen ilmeen.
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Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1200,
gsm: 044-2970 256, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:
PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteen mukaisen markkinointistrategian.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Khall 3.2.2020 § 26
Markkinointistrategian täytäntöönpanoa varten on varattu vuoden 2020 talousarviossa Elinkeino- ja kaavoitusjaoston kustannuspaikalle (12012) 10.000 euron määräraha.
Kunnanhallituksen iltakoulussa 27.1.2020 on ideoitu kunnan markkinointia ja iltakoulussa on esitetty ajatuksena markkinointistrategian toimeenpanosuunnitelman laatiminen. Toimeenpanosuunnitelmaa varten on tarkoitus perustaa valmistelutoimikunta.
Semio Oy:ltä on pyydetty 28.1.2020 tarjousta yhtiön mahdollisesta roolista toimeenpanosuunnitelman laatimiseksi.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1200,
gsm: 044-2970 256, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus päättää perustaa markkinointistrategian toimeenpanosuunnitelman
laatimista varten valmistelutoimikunnan ja valitsee toimikuntaan jäsenet.
Toimikunnan tulee valmistella toimeenpanosuunnitelma kunnanhallituksen hyväksyttäväksi 31.5.2020 mennessä.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin ja valmistelutoimikuntaan valittiin Antti Iivari, Helena TuuriTammela ja Tero Kankaanpää. Toimikunnan puheenjohtajaksi valittiin Helena TuuriTammela ja esittelijäksi Tero Kankaanpää. Asiantuntijana toimikunta voi käyttää
Arto Kohtalaa.
_________
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ILMOITUSASIAT
Khall § 27
1. Opetus- ja kulttuuriministeriön 30.12.2019/OKM/38/221/2019 vahvistamat opetusja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 29 §:n mukaiset esi- ja perusopetuksen yksikköhinnat v. 2020
VM:n vahvistama esi- ja perusopetuksen
kotikuntakorvauksen perusosa
Kotikuntakorvauksen perusosasta tehtävä
vähennys
Yksityisen opetuksen järjestäjän arvonlisäverokorotus
Vuosien 2020-2022 rahoituskerroin (ei sovelleta joustavan perusopetuksen lisään)

6.796,81
320,77
4,07 %
100,98 %

2. Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös 29.11.2917/OKM/36/221/2019;
Perusopetuslaissa tarkoitetun aamu- ja iltapäivätoiminnan yksikköhinta ja ohjaustuntien laskennalliset määrät vuonna 2020
Isonkyrön kunta
Kevään tuntimäärä
Syksyn tuntimäärä
Tunteja yhteensä
Yksikköhinta
Valtionosuuden peruste
Valtionosuus

1.993
1.870
3.863
26,00
100.438
57.250

3. Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös 31.12.2019/OKM/43/221/2019;
Päätös opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin myönnettävästä valtionosuudesta sekä kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille
myönnettävästä rahoituksesta vuodelle 2020
Isonkyrön kunta
Valtionosuus/rahoitus

-158.202

4. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston kirje
28.1.2020/LSSAVI/763/2019,LSSAVI/765/2020;
Sosiaali- ja terveysministeriön toimeksianto 7.1.2020 aluehallintovirastoille liittyen
rajoittamislain ja Paras-puitelain velvoitteiden jatkumiseen.
5. Kuntaministeri Sirpa Paateron vierailu Isossakyrössä 23.1.2020, aiheena Valtatien 18 eritasoliittymä sekä Raideliikenteen toimintaedellytysten parantaminen välillä Seinäjoki-Vaasa.
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Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi, tyytyy päätöksiin ja saattaa ne asianomaisille tiedoksi mahdollisia toimenpiteitä varten.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________
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PÖYTÄKIRJOJEN JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOKSISAATTAMINEN
Khall § 28
Isonkyrön kunnan hallintosäännön 65 §: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:

Sivistyslautakunta
12.12.2019
Hyvinvointilautakunta
14.01.2020
Hallintojohtajan viranhaltijapäätös 17.1.2020 § 3/
Sivutoimi-ilmoitus, Antti Iivari
Kunnanjohtajan viranhaltijapäätös 29.1.2020 § 2/
Kustannuspaikkojen menojen, tulojen ja nettomenojen vahvistaminen sekä
vastuuhenkilöiden ja laskujen asiatarkastajien nimeäminen
Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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KUNNANVALTUUSTON 23.1.2020 PIDETYN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANEMINEN
Khall § 29
Kunnanvaltuuston 23.1.2020 pidetyssä kokouksessa käsiteltiin seuraavat
asiat:
•

Rakennustyön valvonnasta perittävät maksut

•

Sidonnaisuusilmoitukset

•

Eroanomus luottamustoimista

•

Eroanomus luottamustoimesta

•

Valtuuston tulevat kokouspäivät

Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus
-

toteaa, että kunnanvaltuuston päätökset 23.1.2020 ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eivätkä mene kunnanvaltuuston toimivallan ulkopuolelle eivätkä ole
lakien tai asetusten vastaisia;

-

panee kunnanvaltuuston päätökset täytäntöön, kun ne saavuttavat lainvoiman.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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OIKAISUVAATIMUSOHJE KUNNANHALLITUKSEN PÄÄTÖKSEEN
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Pykälät: 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on
toimitettava Isonkyrön kunnanvirastoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kunnanviraston aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta
näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. 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. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:
Isonkyrön kunnanhallitus
Pohjankyröntie 136, 61500 ISOKYRÖ
sähköposti: isokyro@isokyro.fi
Kunnanviraston aukioloaika on pääsääntöisesti maanantaista perjantaihin klo 9 - 15.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta
muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
• päätös, johon haetaan oikaisua
• miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
• millä perusteella oikaisua vaaditaan
• oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään
ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Isonkyrön kunnanvirastosta.
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
Pykälät: 15, 16, 22, 27, 28, 29
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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