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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Khall § 39

PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
__________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Khall § 40
Pöytäkirjantarkastusta varten valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jari Viertola ja Jaakko Pukkinen.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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”KYRÖÖN KÄRÄJÄT” -TAPAHTUMAN HALLINNOINTI JA KUNNAN AVUSTUS SEMINAARILLE
Jaosto 17.2.2020 § 14
Joukko eteläpohjais- ja pohjalaislähtöisiä yksityishenkilöitä järjesti 18.8.2018 kutsuseminaarin ”Kyröön käräjät” Pohjankyrön talolla. Seminaari järjestettiin ”Pohjanmaan
metropolialueen” keskeisimmille päättäjille, vaikuttajille sekä talouden ja liike-elämän
edustajille Vaasan ja Seinäjoen puolessa välissä Isossakyrössä.
Isonkyrön kunta hallinnoi tapahtuman ja avusti tapahtumaa 4.000 eurolla.
Järjestäjät ovat esittäneet, että Isonkyrön kunta hallinnoisi 15.8.2020 Seinäjoella järjestettävän seuraavan Kyröön käräjät -tapahtuman ja myöntäisi tapahtumalle 2.000
euron avustuksen.
Hallinnointi pitäisi sisällään seminaarin rahoittajien laskutuksen sekä laskujen maksatuksen.
Vuoden 2018 tapahtuman ylijäämä 5.470,45 euroa on kirjattu tasetilille.
Oheismateriaalina jaetaan seminaarin talousarvio.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää 044-2970 256, etunimi.sukunimi@isokyro.fi
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Elinkeino- ja kaavoitusjaosto päättää esittää kunnanhallitukselle, että
1)

Isonkyrön kunta hallinnoi ”Kyröön käräjät” -seminaarin 15.8.2020, mikäli
seminaarin tulorahoitus varmistuu esitetysti,

2)

myöntää seminaarille 2.000 euron avustuksen rahallisena avustuksena,

3)

avustus maksetaan kustannuspaikalta ”Kyröön Käräjät (12011)”

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Khall 9.3.2020 § 41
KJ:N
EHDOTUS:
PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää hyväksyä elinkeino- ja kaavoitusjaoston ehdotuksen.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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VUODEN 2019-2020 TONTTIKAMPANJA / PEIPPOOSEN TONTTIKAMPANJAN EHTOJEN TÄYDENTÄMINEN
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):
…
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
suunnitelmissa ja rakentamisessa noudattamaan rakennustarkastusviranomaisen
antamia rakentamisohjeita.
…

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:

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 17.2.2020 § 15
Kohdan 3 Peippoosen tonttikampanjaan (voimassa 2019-2020) on suunniteltu uutta
sisältöä yhdessä Isonkyrön asuntovuokraus Oy:n kanssa. Yhtiö omistaa kaksi rivitaloa osoitteessa Kamarintie 5 Peippoosen alueella. Huoneistojen koko vaihtelee välillä 45 m2-70 m2. Kampanjassa on tarkoitus yhdistää edulliset Peippoosen kampanjatontit ja edullinen vuokra-asuminen lähellä rakennusprojektia. Yhtiö on valmis
vuokraamaan Kamarintie 5:n vapaana olevia asuntoja Peippoosen tontin ostajalle
hintaan 150 euroa / kk. Vuokrasopimus voidaan tehdä kyseisellä hinnalla aikaisintaan sen jälkeen, kun rakennuslupa kampanjatontille rakennettavalle asuinrakennukselle on myönnetty. Vuokrasopimus voi olla voimassa alennetulla hinnalla enintään 12 kk.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Elinkeino- ja kaavoitusjaosto päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että se hyväksyy
Peippoosen tonttikampanjan ehtojen täydennyksen edellä esitetyllä tavalla.
Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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Kunnanhallitus
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Khall 9.3.2020 § 42
KJ:N
EHDOTUS:
PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää hyväksyä elinkeino- ja kaavoitusjaoston ehdotuksen.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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ELINKEINOPALVELUT 2021 ALKAEN
Jaosto 17.2.2020 §17
Valtioneuvosto teki 29.8.2019 päätöksen maakuntajaosta. Päätöksen mukaan Isonkyrön kunta siirtyy Pohjanmaan maakunnasta Etelä-Pohjanmaan maakuntaan
1.1.2021.
Isonkyrön Yrittäjät ry. esittää 11.2.2020 saapuneessa kirjeessä seuraavaa:
”Haluamme tuoda tietoonne ja toimenpiteitä varten Isonkyrön Yrittäjien huolen elinkeinopalvelujen jatkumisesta vähintään nykyisellä tasollaan maakuntavaihdoksen
yhteydessä.
Kuntastrategiassamme on kunnan visioksi laadittu: Elämää suuremmassa Isossakyrössä eläminen ja yrittäminen on Suomen parasta. Kuntastrategian mukaan
elinkeinopalvelujen osalta on maininta: Huolehdimme, että elinkeinopalvelut ovat
tiedossa ja saatavilla yrittäjyyden tukena.
Näiden tavoitteiden eteen on nyt toimittava. Vaasanseudun Kehitys Oy -tulee viimeistään kevään yhtiökokouksessaan 7.4.2020 käsittelemään Isonkyrön asemaa
jatkossa. Isonkyrön Yrittäjien näkemys on, että kunnan tulisi edelleen kuulua VASEK:iin ja sitä kautta tukea laaja-alaisesti yrittämisen edellytyksiä kunnassamme.
Odotamme, että kunnanhallitus tekee asiasta pikaisesti selkeän tahdonosoituksen
VASEK:in hallitukselle ja edelleen yhtiökokoukselle. Siinä tapauksessa, että osakkuutemme VASEK:ssa ei vuoden 2020 jälkeen jatku, edellytämme kunnalta toimenpiteitä korvaavan palvelun järjestämisestä yrittäjille. Tässä tapauksessa näemme
kunnan oman elinkeinosihteerin palkkaamisen välttämättömänä.”
Maakuntavaihdoksesta huolimatta Isonkyrön kunnan on tarkoituksenmukaista jatkaa
yhteistyötä Pohjanmaan ja Vaasan seudun kuntien kanssa useilla eri sektoreilla.
Isokyröläiset yritykset ovat olleen tyytyväisiä VASEK:lta saatuihin palveluihin.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää 044-2970 256, etunimi.sukunimi@isokyro.fi
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Elinkeino- ja kaavoitusjaosto päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että se ilmoittaa
Vaasanseudun Kehitys Oy:n hallitukselle ja edelleen yhtiökokoukselle, että Isonkyrön kunta on sitoutunut jatkamaan elinkeinopalvelujen yhteistyötä VASEK:n kanssa
edelleen vuodesta 2021 eteenpäin.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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Kokouspäivämäärä

Kunnanhallitus

9.3.2020

Khall 9.3.2020 § 43
KJ:N
EHDOTUS:
PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää hyväksyä elinkeino- ja kaavoitusjaoston ehdotuksen.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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UINNINVALVOJA-KASSATYÖNTEKIJÖIDEN NIMIKKEIDEN MUUTTAMINEN
Henkilöstöjaosto 17.2.2020 § 6
Tällä hetkellä kaikki uimahallin toimet ovat nimikkeellä uinninvalvoja-kassatyöntekijä.
Toimenkuvat kuitenkin poikkeavat toisistaan ja nimikkeiden tulisi vastata toimenkuvaa. Kaksi henkilöistä tekee peruskassa- ja valvontatyötä, mitä vuoron aikana tehtäviin kuuluu. Yksi uinninvalvoja-kassatyöntekijä vastaa enimmäkseen uimaopetuksesta ja yksi vastaa uimahallin kassatoiminnasta, mm. kuukausitilityksistä. Näiden
kahden tehtävän tehtäväkohtaiset palkat ovat tehtävän vaativuuden vuoksi korkeammat kuin muilla uinninvalvoja-kassatyöntekijöillä.
Uimaopetuksesta vastaavan uinninvalvoja-kassatyöntekijän uudeksi nimikkeeksi on
ehdotettu vastaava uimaopettaja ja uimahallin kassatoiminnasta vastaavan uinninvalvoja-kassatyöntekijän nimikkeeksi on ehdotettu uimahallin kassavastaava. Toimenhaltijoilta on suostumukset nimikkeiden muuttamiseen. Nimikkeiden muuttamisella ei ole vaikutusta tehtäväkohtaisiin palkkoihin.
Hallintosäännön 67 §:n mukaan virkanimikkeen muuttamisesta päättää kunnanhallitus. Toimen nimikkeen muuttamisesta ei ole hallintosäännössä erikseen määrätty.
Hallintosäännön 66 §:n mukaan:
”Mikäli toimivallasta henkilöstöasioissa ei ole säädetty laissa eikä määrätty hallintosäännössä, toimivalta on kunnanhallituksella tai delegointipäätöksellä sen asettamalla toimielimellä.”
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Henkilöstöjaosto ehdottaa kunnanhallitukselle, että uimaopetuksesta vastaavan uinninvalvoja-kassatyöntekijän toimen nimike muutetaan vastaavaksi uimaopettajaksi
ja uimahallin kassatoiminnasta vastaavan uinninvalvoja-kassatyöntekijän toimen nimike muutetaan uimahallin kassavastaavaksi. Nimikkeiden muuttamisella ei ole kustannusvaikutusta eikä vaikutusta tehtävänkuviin.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Khall 9.3.2020 § 44
KJ:N
EHDOTUS:
PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää hyväksyä henkilöstöjaoston ehdotuksen.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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TÄYTTÖLUPA KOLMEEN LÄHIHOITAJAN TOIMEEN
Khall § 45
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 täyttölupaa kolmen lähihoitajan toimen täyttöä varten 1.4.2020 alkaen. Yksi on irtisanoutunut hoivaosastolta ja kaksi palvelukodilta. Irtisanoutumisilmoitukset toimista on tehty.
Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Merja Latvala, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää myöntää täyttöluvan kolmen lähihoitajan toimeen 1.4.2020
alkaen perusturvan palvelualueelle.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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LÄHIHOITAJAN TOIMEN MUUTTAMINEN SAIRAANHOITAJAN TOIMEKSI JA SAIRAANHOITAJAN TOIMEN TÄYTTÖLUPA
Perusturvaltk 20.2.2020 § 18
Kotipalvelussa tulee olla lääkehoidon vastaava. Lääkehoidonvastaavan tulee olla
laillistettu sairaanhoitaja. Tällä hetkellä lääkevastaavana toimii lähihoitaja, mikä ei
ole laillista. Asiasta on keskusteltu Aluehallintoviraston edustajan kanssa ja hän on
esittänyt, että asia tulee saattaa kuntoon. Sairaanhoitaja voi koulutuksensa perusteella toteuttaa lääkehoitoa monipuolisesti ilman erillisiä lupia.
Lääkehuollonvastaava kokoaa yhteistyössä muiden kanssa kotipalvelun lääkehoidon suunnitelman. Lääkehoidonvastaavan tehtäviin kuuluu mm: vastata kotipalvelun
tiimien lääkehuollon aluesuunnittelusta, miten milläkin alueella lääkehoito toteutetaan, missä aikataulussa ja jatkuvan muutoksen huomiointi. mm. uudet asiakkaat,
lääkärikäyntien seuranta ja kehittämistarpeiden huomiointi. Lääkehoidon vastaava
vastaa koko kotipalvelun ajan tasalla olevista lääkeluvista ja lupa näytöt eli lähihoitajien lääkehuollon lääkelupatenttien suorittamisesta ja lääkejakonäyttöjen, ihon alaisen injektion, lihaksen sisäisen injektion antamisesta sekä PKV-näytön. Lääkehoidonvastaava huolehtii informoinnit tarvittaessa asiakkaille ja omaisille sekä tekee
lääketilaukset.
Lisätietoja antaa kotipalvelunohjaaja Susanna Takaneva puh. 050 434 6556 etunimi.sukunimi@isokyro.fi
PTJ:N
EHDOSTUS: Perusturvalautakunta päättää pyytää kunnanhallitukselta

PÄÄTÖS:

-

että yksi lähihoitajan toimi muutetaan sairaanhoitajan toimeksi ja

-

yhden sairaanhoitajan toimen täyttölupaa perusturvan
palvelualueelle 1.4.2020 alkaen

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Khall 9.3.2020 § 46
KJ:N
EHDOTUS:
PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää hyväksyä perusturvalautakunnan ehdotuksen.
Ehdotus hyväksyttiin.
________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa
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YHYRES-KEHITTÄMISYHDISTYS RY:N VETOOMUS ASUKASLUKUVAATIMUKSEN POISTAMISEKSI LEADER-RYHMIEN VALINTAKRITEEREISTÄ
Khall § 47
Leader-toiminta on Euroopan laajuinen verkosto, jossa asukkaiden ja julkisen vallan
kumppanuudella kehitetään paikallista elinvoimaa asukkaiden tarpeista lähtien. Suomessa maa- ja metsätalousministeriö ohjeistaa, seuraa ja arvioi Leader-ryhmän
muodostavan yhdistyksen toimintaa. Leader-toiminta tapahtuu EU:n maaseuturahaston rahoituksella pääosin maaseutualueilla, mutta tarkoitus on levittää tämä kansalaisten osallisuutta vahvasti lisäävä toimintamalli myös kaupunkeihin muulla rahoituksella kuten rakennerahastojen tuella.
Isonkyrön, Laihian ja Vaasan Vähänkyrön alueella Leader-toimintaa on ylläpitänyt
viimeiset 20 vuotta YHYRES-kehittämisyhdistys ry, joka on vakiinnuttanut niin toimintamallin kuin oman merkityksensä toiminnan moottorina ja seutukunnan yhteisenä kehittämisorganisaationa omalla alueellaan. YHYRES-yhdistys ry on kolmen
ohjelmakauden aikana edistänyt alueensa elinkeinotoimintaa ja yhteisöllisyyttä.
Esim. Kyrö Distilleryn alkuvaiheen viskiliiketoiminnan edellytysten selvitys ja ensimmäisten pannujen investointituki. Kuluvalla ohjelmakaudella on myös nuoret otettu
vahvemmin mukaan yhdistyksen toimintaan perustamalla nuorisojaosto ja ottamalla
käyttöön alueen kuntien kustantama nuoriso-Leader -rahoitus.
Maa- ja metsätalousministeriö on 22.1.2020 julkaissut luonnoksen hakuohjeesta paikalliseksi toimintaryhmäksi eli Leader-ryhmäksi ohjelmakaudella 2021-2027. Ministeriö on joutunut huomioimaan odotettavissa olevan maaseudun kehittämisvarojen
vähenemisen. Luonnoksessa määritellään Leader-ryhmän minimikooksi 20.000
asukasta maaseutualueella. Tuon asukasmäärän alle jääville ryhmille ei käytännössä oli muuta vaihtoehtoa, kuin liittyä yhteen toisen ryhmän kanssa tai hajota alueen kuntien mennessä eri Leader-ryhmiin. Suomessa on seitsemän Leader-ryhmää,
joita tilanne koskisi. Yksi niistä olisi reilun 17.000 asukkaan YHYRES -kehittämisyhdistys ry. Yhdistyksen alue on myös osa Vaasan yli 60.000 asukkaan kaupunkia,
mikä mahdollistaa yhteisölähtöisen paikallisen kehittämisen mallin toteuttamisen
kaupunkialueella. Hakuohjeen kriteerien mukaan kaupunkialueen asukkaita ei kuitenkaan lasketa mukaan Leader-ryhmän asukaslukuun.
YHYRES -yhdistys ry on muodostunut luontaisesti Pohjanmaan maakunnan ainoista
kokonaan suomenkielisistä kunnista. Yli 20-toimintavuotensa aikana, yhdistys on
toteuttanut asukkaiden tarpeista lähtevää paikallista kehittämistä laajapohjaisella
hallituksellaan, jossa on neljä varsinaista edustajaa sekä neljä varajäsentä jokaisesta alueen kunnasta.
EU:n komissio korostaa yhteisölähtöisessä paikallisessa kehittämisessä erityisesti
paikallisia tarpeita ja sosiokulttuurisia ominaispiirteitä. Nuo painotukset toteutuvat
parhaiten riittävän pienessä Leader-ryhmässä, jossa asukkaiden ääni todella kuuluu
ja innovointia lisäävä yhteisöllisyys elää.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Kunnanhallitus

9.3.2020

Sivu

80

Hallitusohjelman mukaan hallitus turvaa osallisuuden ja monimuotoisen kansalaistoiminnan edellytykset valtakunnallisesti, alueellisesti ja paikallisesti. Kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytyksiä vahvistetaan. Eriarvoisuutta torjutaan osallisuudella.
Kaikkien mahdollisuutta merkitykselliseen kansalaistoimintaan edistetään ja turvataan järjestöjen toiminnan autonomisuus. Yhdistys toteaa YHYRES ry:n autonomisuuden olevan paras tae osallisuuden ja monimuotoisen kansalaistoiminnan paikalliseen toteuttamiseen Kyrönmaalla, joka hallitusohjelmassa luvataan turvata.
YHYRES -yhdistys ry:n toiminnanjohtaja Matti Jaskari on lähettänyt vetoomuksen,
että kunta osaltaan vaikuttaisi siihen, ettei Leader-ryhmiä eriarvoiseen asemaan
asettava minimiasukasluku tule lopulliseen hakuohjeeseen paikalliseksi toimintaryhmäksi. YHYRES -yhdistyksen mukaan vapaaehtoisella Leader-ryhmien välisellä yhteistyöllä ja toimintoja yhdistämällä, joihin YHYRES -yhdistys on valmis, voidaan
saavuttaa merkittäviä säästöjä. Sen sijaan paikallisesti asukkaiden tahdosta syntyvien, yli 20 v toimineiden Leader-ryhmien liittäminen pakolla toisiinsa niiden identiteetistä ja toimintakulttuurista jopa kielestä piittaamatta, ei voi olla oikea tapa.
Komission asetusluonnoksen tahto on turvata yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen aluetasoa pienemmissä yksiköissä, jossa voidaan verkostoitua ja tarvittaessa
tehdä yhteistyötä muiden alueellisten toimijoiden kanssa. Komission asetusluonnoksen ajatusta, jossa yhteisölähtöisen paikallisen kehittämisstrategian osatekijänä on
maantieteellinen alue ja väestömäärä, ei tule laajentaa olemaan peruste toimintaryhmien olemassaolon kriteeristölle.
Jäsenvaltion ei tule hakuohjeistuksessaan perusteetta säätää itselleen ehdottomia
väestömääräkriteerejä, jotka mahdollistavat pitkällä aikavälillä vaikeasti hallittavia
kokonaisuuksia. Esimerkiksi ohjelmakauden aikana väestömäärän muuttuessa voi
aiheutua turhaa byrokratiaa ja alueellisia muutoksia, joilla ei voida turvata paikallista
pitkäjänteistä kehittämistyötä.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää 044-2970 256, etunimi.sukunimi@isokyro.fi
KJ:N
EHDOTUS:

Isonkyrön kunta esittää kannanottonaan maa- ja metsätalousministeriölle, että valmisteltaessa paikallisten toimintaryhmiä tulevan ohjelmakauden (2021-2027) hakuohjeistuksessa tulee turvata pienten paikallisten toimintaryhmien kehittämistyön
jatkuminen ja mahdollistaa kaupunkien kupeessa sijaitsevien erilaisten haja-asutusalueiden omien toimintaryhmien mahdollisuudet yhteisölähtöisessä kehittämisessä.
Toimi tulee toteuttaa ilman toimintaryhmien muodostamiselle asetettua keinotekoista
20 000 asukkaan minimiväestömäärää.
Toimintaryhmiä muodostettaessa tulee kiinnittää huomiota sen alueelliseen sijaintiin,
asukastiheyteen ja mm. kielellisen tasa-arvon toteuttamiseen.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Kunnanhallitus

Kokouspäivämäärä

9.3.2020

Sivu

81

LAUSUNTO PELASTUSTOIMEN ALUEIDEN MUUTTAMISESTA VASTAAMAAN MAAKUNTAJAKOA
Khall § 48
Valtioneuvosto teki päätöksen maakunnista 29.8.2019, jossa Heinäveden kunta siirtyy Etelä-Savon maakunnasta Pohjois-Karjalan maakuntaan, Joroisten kunta siirtyy
Etelä-Savon maakunnasta Pohjois-Savon maakuntaan, Iitin kunta siirtyy Kymenlaakson maakunnasta Päijät-Hämeen maakuntaan, Kuhmoisten kunta siirtyy KeskiSuomen maakunnasta Pirkanmaan maakuntaan ja Isonkyrön kunta siirtyy Pohjanmaan maakunnasta Etelä-Pohjanmaan maakuntaan 1.1.2021 lukien. Tätä ennen
valtioneuvosto oli tehnyt päätöksen, jossa Vaalan kunta siirtyi Kainuun maakunnasta
Pohjois-Pohjanmaan maakuntaan 1.1.2016 lukien.
Pelastustoimen alueita muodostettaessa yhtenä valmisteluperiaatteena oli se, että
pelastustoimen alueet eivät muodostuisi kahden tai useamman maakunnan kunnista. Sen sijaan maakunnan sisällä saattoi olla useampi pelastustoimen alue kuten
esim. Uudellamaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla.
Pelastuslain (29.4.2011/379) 24 §:n mukaan valtioneuvosto päättää maan jakamisesta pelastustoimen alueisiin ja vahvistetun aluejaon muuttamisesta. Päätöksen
aluejaon muuttamisesta valtioneuvosto tekee omasta tai pelastustoimen alueen kuntien kuntalain (410/2015) 57 §:n 1 momentin mukaisella enemmistöllä tekemästä
aloitteesta.
Pelastuslain 24 §:n mukaan pelastustoimen alueeseen kuuluvilla kunnilla tulee olla
sopimus pelastustoimen järjestämisestä. Sopimuksen hyväksymiseen ja muuttamiseen sovelletaan, mitä kuntalain 57 §:n 1 momentissa säädetään kuntayhtymän perussopimuksen muuttamisesta. Sopimukseen sovelletaan muuten, mitä kuntien yhteistoiminnasta säädetään kuntalaissa (10.4.2015/415).
Aluejaon muuttamisen yhteydessä valtioneuvosto asettaa määrärajan yllä tarkoitettujen voimassa olevien sopimusten muuttamiselle. Aluejakoa ja sen muuttamista
koskevaa päätöstä tehtäessä on kuultava kuntia, joita aluejako tai sen muutos koskee.
Jos kunnat eivät aluejaon muutoksen yhteydessä sovi pelastustoimen yhteistoiminnan järjestämisestä valtioneuvoston asettamassa määräajassa, valtioneuvosto päättää kustannusten jaosta, hallintomallista, virkojen ja tehtävien järjestämisen perusteista ja muista yhteistoiminnan järjestämiseksi välttämättömistä asioista, joista kunat eivät ole sopineet. Valtioneuvoston päätös on voimassa, kunnes asianomaisilla
kunnilla on sopimus pelastustoimen järjestämisestä.
Pelastuslain 24 §:n perusteella sisäministeriö ryhtyy valmistelemaan pelastustoimen
aluejaon muutosta seuraavasti:
1. Heinäveden kunta siirretään Etelä-Savon pelastuslaitoksesta Pohjois-Karjalan
pelastuslaitokseen.
2. Joroisten kunta siirretään Etelä-Savon pelastuslaitoksesta Pohjois-Savon pelastuslaitokseen.
3. Iitin kunta siirretään Kymenlaakson pelastuslaitoksesta Päijät-Hämeen pelastuslaitokseen.
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4. Kuhmoisten kunta siirretään Keski-Suomen pelastuslaitoksesta Pirkanmaan pelastuslaitokseen.
5. Isonkyrön kunta siirretään Pohjanmaan pelastuslaitoksesta Etelä-Pohjanmaan
pelastuslaitokseen.
6. Vaalan kunta siirretään Kainuun pelastuslaitoksesta Oulu-Koillismaan pelastuslaitokseen.
Pelastuslain 24 §:n perusteella aluejakoa ja sen muuttamista koskevaa päätöstä
tehtäessä on kuultava kuntia, joita aluejako tai sen muutos koskee.
Sisäministeriö pyytää niiltä jakelussa mainituilta kunnilta lausuntoa, joita kohdissa 16 mainitut pelastustoimen aluejaon muutokset koskevat. Lausunnot pyydetään toimittamaan 17.4.2020 klo 16.15 mennessä.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Tero Kankaanpää 044-2970 256, etunimi.sukunimi@isokyro.fi
KJ:N
EHDOTUS:

Isonkyrön kunnalla ei ole huomauttamista siihen, että Isonkyrön kunta siirretään
Pohjanmaan pelastuslaitoksesta Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitokseen.
Pohjanmaan pelastustoimen yhteistoimintasopimuksessa ei ole sovittu eromenettelystä. Pohjanmaan kuntien välillä on sovittava muun muassa kertyneiden ylijäämien
käsittelystä.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________
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ESITYSTEN TEKEMINEN KUNNIAMERKEISTÄ
Khall § 49
Aluehallintovirasto on pyytänyt toimittamaan kunniamerkkiesitykset 30.4.2020 mennessä. Virka- ja luottamushenkilöitä koskevat esitykset toimitetaan hallinnonaloittain
ryhmiteltynä.
Aluehallintoviraston kirje 27.2.2020 on toimitettu eri palvelualueille. Esityksessä tulee ehdottomasti olla mainittuna aikaisemmin myönnetyt kunniamerkit ja arvonimet.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää henkilöistä, joille esitetään ensi itsenäisyyspäivänä myönnettäviä kunniamerkkejä.
Ehdotus hyväksyttiin ja kunniamerkkejä päätettiin hakea Timo Karhulle, Timo Mäkelälle, Matti Vaissalolle ja Raili Varolle.
________
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ILMOITUSASIAT
Khall § 50
1. Sivistyslautakunnan pöytäkirjanote 13.2.2020 § 8;
Selvitys vuoden 2019 opetuslaitteiden- ja kaluston investointimäärärahan käytöstä
2. Elinkeino- ja kaavoitusjaoston päätös 17.2.2020 § 16 Lapinmäen tontin ostajien
palkitsemisesta
3. Pohjanmaan ELY-keskus, Työllisyyskatsaus tammikuu 2020
2020
Työttömät työnhakijat
Muutos tammikuu 2019
Työttömistä työnhakijoista lomautetut
Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta
Avoimet työpaikat
Muutos tammikuu 2019

Tammikuu
129
-9 (-7 %)
14
6,4
31
-1 (-3%)

4. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän pöytäkirjanotteet 21.2.2020;
- § 26 Jäsenkuntien tekemien palveluiden käytön muutoksia kesken vuoden
koskevien päätösten vaikutukset talousarvion tasapainoon
- § 27 Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain soveltamisen periaatteet kuntayhtymän toiminnassa 1.1.2020 lukien.

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 § 51
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:

Nuorisovaltuusto
Ympäristölautakunta
Liikuntahallin rakennustoimikunta
Sivistyslautakunta
Henkilöstöjaosto
Elinkeino- ja kaavoitusjaosto
Hyvinvointilautakunta
Perusturvalautakunta

05.02.2020
11.02.2020
12.02.2020
13.02.2020
17.02.2020
17.02.2020
18.02.2020
20.02.2020

Ehdotus hyväksyttiin.
__________
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OIKAISUVAATIMUSOHJE KUNNANHALLITUKSEN PÄÄTÖKSEEN
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Pykälät: 41-44, 46-49
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: 39, 40, 45, 50, 51
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 41-44, 46-49
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